
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 
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ἢ υϊπγίαπ ᾿πηθετοίέη. 

βρη ναι πέ 

ἤπσέιτν ΞΕ. ἥδιηινανι 
(ΠἸδρπρ πῈ ΠΕ 
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ὍΝ αν δος 

ΞΘ Ἐ ξκακ τ ς ς ἀπ ΝΣ 









ὈΙρΟἰΖθα Ὀγ (οοφίς 



Ὡς. βὸ 

ϑλετοποίο Ρπορίδ 

ΑΝΝΟΤΑΤΊΟΝΙΝ ΜΑΟΘΒ ΖΕ. 

ΙΝ ΤΥΎΤΟ ΡΑΗΤΒ ΟΕ ΤΗΒΕΕ ΝΟΩΜΕΒ ΒΑΓΗ. 

ΡΑΒΤ Ι. 



ΓΒΙΝΥΕΏ ΒΥ :2ΟῊΝ ΝΊΘΟΗΟΙΒ ΑΝ] 

ὧδ, ΡΑΒΙΕΙΑΜΕΝΤΊΘΤΆΕΞΕΤ. 

τεσι λές δ. 2.2. πο ξι: δὲ τ Ὁ ον δὲ ---. 

ΔΒΒΟΘΙΘΣΝ νος αιπραααιαμαάνπσας,., Ὄ “πὰ --.....ἕ ῷ'δππρσ΄ττἡὕὄ..ὄ.΄....-...»..-.ὅὄ.ὄἰ:. 



Δλοτειισίο ΘΡ»ηΠορ(α 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΚ ΒΑΟΒΖ,. 
ΒΕΙΝΟ Αα 

ΟΗἩΣΤΊΟΔΙ, ὉΙΟΘΈΞΈ' 

ΑΝΌ 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ 

ΟΣ ΤῊΕ ΜΟΙ͂Τ ἹΜΡΟΆΤΑΝΤ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΚ ΟΝ ΤῊΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤΊ, 

ΕΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ,, ΡΗΙΠΟΙΟΟΘΙΟΑΙ,, ΑΝῸ ΡΟΟΤΕΙΝΑΙ͂,: 

ΟΑΉΕΡΌΠΙΥ ΟΟΙΣΣΕΟΤΕΌ ΑΝῸ ΟΟΝΌΕΝΒΘΕΏ,), ῬΉΠΟΜ ΤῊΝ ΒΕ5Τ ΓΟΜΜΕΝΤΑΤΟΉΒ, 

ΒΟΤΉ ΑΝΟΙΈΝΤΊ ΑΝ ΜΟΌΣΒΕΝ, 

ΑΝ 850 ὈΙΘΕΒΤΕΡ Αϑ ΤῸ ἘΟῈῚΜΌΟΝΕ ΟΟΝΒΙΒΤΕΝΤΥΤ ΒΟΟΌΥ ΟΕ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝ, 

Ιὴ ν]Ἱηϊο ἢ 

Φαεὺ Ἰδοτείοη ἐπὶ ἐμῥιειπαεία ακετί διε ἴο {9 τεθρεςτίθε ιτθοτ, 

ΑΝΏ ΤΗΞ ἘΟΝΈΙΟΝ ΜΑΤΤΕΝ ΤἈἘΛΝΒΙΑΤΕΌ ἹΓΝΤῸ ἘΝΟΙΊΒΗ; 

Τα οἷα δεςοιηρδηϊεὰ ν [ἢ 

Α ΟΟΡΙΟῦΘ ΒΟΌΥῪ ΟΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΘΞ. 
ς 

πε 5 ΜᾺ 
ΞΡ ππππππππ-“-3ἷΨἩ-τ-- 

το -- “ 
ΒΥ ΤΗΕ μεν. 5. ΤΣ ΒΙΌΟΜΕ ΙΕ1,0, Μ.Α. 

ΟΡ ΒΙΌΝΕΥ ΟΟΙΣΟΕ, ΟΑΜΒΗΆΙΏΟΘΕ, ΥἹΟΛΑΝ ΟΡ ΒΙΒΒΗΟΟΚΕ ΙΝ ΕΑὐΤΙΑΝΏ, ΑΝῸ ΟΥΒΑΤΕ 
ΟΡ ΤΙΣΤΟΝ ΑΝῸ ΤὌΟΒΥ ΙΝ ΤΕΙΟΕΒΤΈΝΒΗΙΆΕ. 

Οὐ σοφισταὶ ἥκομεν, οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, θεαταὶ δε μόνον τῶν 
γεγραμμένων, ἐξετάξομεν τὴν Τραφήν. 

ῬὨοδίγ. σὰ. Ισοη. 1. 94. 

“« [4 Ἁ ᾿; 

᾿Αλλὰ τῶν θείων τὰ πολλὰ ἀπιστίῃ διαφυγγάνει μὴ γινώσκεσθαι. 
Βετδο τυ5 δΡ. ΡΙυἱϊλγοῆ. Οοσία), 

“-.- " 
Ψ . ᾿Ὶ ὼ" ἢ δ. - - 

νι ..υ 9ὁὸ υ,“ 2 ᾧ 
4 "᾿ ΟΣ 

- “- τ ῷ 
. "- νὴ " 

τ τ΄ ᾿΄- ΄ ν τς. -.ἄ .λ ΞΙ ἢ 

ΝΟΙ, Ι. 
Ν 8 Ἄ, πιἂςς “.ῳ 

- .“ « Ὄ τὶ 

υὐαυκού μι αυιαῖαι παεεαται ον μκιεσαα τακιλ ει εις αασιι σον τ σοι -“-2᾽ “ σῷ , 
».᾿ κΚἷνΎϑ,.»ο., “»Ρ»ω Φ 

ΦΡΑΎΣΣ κεἰ θυ 

ΓΟΝΌΩΝ:... ,. 

σι. ΑΝ. 7. ΒΕΝΙΝΟΤΟΝ 

62, Ξ58Ὶ Ῥαυυ δ ΟΗΚΟΗΓΥΛΕΡ; 3, ΨΑΤΕΒΙΟΟΞΡΙΑΟΘΕ, ῬΑ ΜΑΙΏΙΝ; 

ΑΝ 149, ΞΒΊΚΑΝΏΌ. 

1896. 
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ΡΕΒΕΕΑΟΘΕ. 

ΓΝ ᾿αγίηρ θδϑέογα {ῃ6 Ῥυθ]ῖς ἐπ ἔγαϊεβ οὐ Ἰηδῃγ 
ΥΘ ΑΓΒ 458: 0118 ἰΔθουγ, (ἢ6 Αὐΐῃοῦ ἔδ6 5 1 ᾿ποὰπι- 
Ῥεηΐ οὐ δίπι ἰο ὈΓΙΘΗΥ ῥγϑηϊθθ {Π6 οἰγοιιπηβίϑη 68 
ν θοῦ Ιοἀ Ὠϊπιὶ ἴο {6 8υ]6οΐ, {Π|6 πηοίξίνε8 ψῃϊοὴ 

᾿ηΔυςοα πιπὰ ἰο ππηάογίαϊκα 80 οἰαθογαΐθ ἃ ψόσκ, {Π6 

βγυβίθπῃ δάορίεαἀ ἴῃ {π6 οδχϑουζίοη οὗ 1{, ἀπά {{Π| 8δα- 
νδηίΐαροβ ἡ ὨΙΟἢ ἴῃ 6 το 6Γ ΠΠΔῪ ὄἼχρϑοΐ ἰο ἢηά 1:ἢ [18 

1.36.ὡ. ΝΟΔΙΙΥ θην γϑϑῖβ8 ΔρῸ, ἤθη δάνδηοσίηρς 

ἰονδι8 [06 οἷοβθ οὗ ἢϊ8 δοδάθιςς σοι γβθ δὲ (ἢ6 

Χ]ηϊνογβιν οὐ Οδμιργίάρσο, δηα θρ οΥηρ τη πο ἢ οὗ 
Ὧ18. δίϊθητοη ρου [ἢ6 58[14168 ρτδραγαίογυ ἰο ΗοΪγ 
Οτάογβϑ, {86 Αὐΐμοῦ, ἀρονα 411, Δ ΧΙ ου ΒΥ δηα΄ ἀ1]1- 

ΘΘΠΓΥ ἀχρίογοα {Π6 βουγοθθ ἴτο ψὨϊο ἢ6 τϊρδέ 
ἢορα ἰο ἀδγῖνβ 8ηὴ δοοιιγαίβ δηά σϑγίδιη ἰηςογργαίδί! οη 
οὗ {π6 δοτγρίυγοβι ΗἊς πὰ ρυθνι ουϑὶΥ ραϊά του ἢ 
αἰϊοηξζίοη ἰο ΟἸαβϑϑὶσαὶ δῃὰ Ογίθηΐαὶ [1ςγαΐαγο, δηᾶ 

ἢ86 πορφρᾷ {μᾶὲ {μ656 δἰ48 οὗ ρῇῃῃοϊορίοδὶ βοίθπορ 
“ΟΟΪά, ἰοροίμον ψ ἢ (Π6 δϑβιβίδῃςσθ 800 |164 ὃν {Π6 

οὐ πγΥ συϊαρθ ἰο Ἔχθρθίοαὶ δηὰ ἀοοίγιηδὶ [ἢ 6ο- 
ἸΟΩ͂Υ 'ἱπ οὐῦγ Ὁ ἰδηριᾶρθ, βυϊῆος ἰο ἔτη δῇ .1η} 
ψΠ (ῃ6. τοαχυϊϑι. ἱπέογιηαίίοη. [πὸ {Π18 δχρθοίδ- 
ἐἰοη, πονανοῦ, μἢ6 ψὰβ σοιηρίοίεὶΥ ἀἰϑαρροίηίαα ; 
ΠΟΙ Ψγ88 ἰ ψιτΠουΐ βυγρτῖβ8 {παῖ Πα ἀϊδοονογοάᾶ ον 
}λ}1 Φυτῃϊϑῃοα 15 (ῃ6 {Ποοϊορίςοαὶ! 1 ογαίαγα οὐὗἠ Οὐζγ 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἰπ {Πο86 πιοϑὲ ἐπιρογέαπέ (ὈΒοαυβ6 γιεπαάαπιθη- 
ἐαἰ) βρεοἰεβ οὔ βϑδογϑά δηῃοίαίίοῃ, [8 δχϑρείίοδὶ δῃηὰ 

{Π6 ΡΠ] ο]ορ οδ]. 
νοι μέεετα πκεαος 
:Ὲ πεν ΠΣ ᾿ ᾿ξ ῬΦ ἕ ἢ - ΣΡ Ὅν ἢ 

Α͂ ὡ ὼὩν αἰ το ς , ὩΡ “«ὁω.. 



νὶ ῬΒΕΕΑΟΘΕ. 

Ι͂ὴ {αγΠογ ργοβθουτπηρ᾽ ἢ18. Γοβθαγοῆθβ, (6 Αὐἰδοῦ 
8000 ἀϊβϑοονογθά ἃ γα ἢ, (Εἰς ἢ ἔδνν Ψ1]}, αὐ ἐπὶς ἄαν, 
Ρ6 ἀἰϑροβεβὰ ἴο ᾳφασβίίοῃ, θυ ΠΟ ἢ τν85 ἢγϑι ἰδ ἄονῃ 
Δη ἃ Θϑίδ]Π ]8η6 4 ὈΥ (Π6 ΕΔΙΠοΣ οὗ 41] Ἰορτπιᾶίθ ἴῃ - 
ἰεγργοίδιιοη, (ῃ6 δοιΐθ, οἰοηιθπί, δηά Ἰυάϊοΐοιιβ 

Ὁ γγϑβοβίοπι,) παπηθῖγ, (ἢδὲ ([Π6 ΟΠΪΥ 8ιιΓ6 πιθδηβ οὗ 
ΔΓΓΙνΊηρ ἂ (ἢ6 σαησΐηθ ἱπίογργοίδίίοη οὐ δοσγίρίαγο, 

18. ἢγβί ἴο δϑοϑγίαίη (Π6 116γὰ], ργδιητηδίςαὶ, ἀπά 
ἢΙΒΓΟΓΙΟ 8] 86η86, 5η66 οἡ ἰῆαϊ δοῃθ οδῆ 6 ἰουηῃάοὰ 

{Π|6 πιογδῖ, βρ1}1{π8], ἀοσίγ 4], οΥ πιγϑίϊσαὶ ; ἱπουρἢ 

{Π6 ἰαίίεον 18, ποῖ υπέγθαιθηίν, {Π6 πηογα ἱπηροτίδηί, 
Δ 5βοιῃθεπη68 {ἢ 6 ΟἾΪΥ {για οηθ. ὕπ46Γ {Π686 οἷγ- 
ουπηβίδηςσοβ, (ἢ68 ΑἸΓΠΟΥ νγα5 σοι ρο ] 6 ἴο ἢᾶνθ γὸ- 
σοῦΓΒΘ ἰο βισἢ 4148 ἃ8 ἢ6 σου] βηΐ ἴῃ “υγεῖρη ἰΠθο- 
Ἰοσυ, δῃά ἤογα (πδὲ ψ ἢ οἢ Δα Ἰοησ ὕδθη {ΓΗ 5Π64 
Ὀγ {86 ἱπάοίδιρδἝ]β ἀΠΙρθηςα οὔτ Οδγηηδη Ὠινίηθ5, 
566 ῃ1664 {ΠΚΕγ ἴο ΒΌΡΡΙΥ {Π6 νϑγὺ Κιηά οὗἉ δηποίδίοη 
ἴῃ ὙΠΟ οὖν οὐη {Προϊορίοαὶ! [γί γα 18 80 4Ὧ6- 

εοῖῖνο. Ιῃ (τυ ἢ, Π6 αἱ Πηα 1π {ἢ 6 πὶ τυ σἢ νϑΓΊοι 5 

Δη ἃ νϑ] 0806 1ηογπγδίίοη οὐ ἐλὲδ κεπα, (ἢ σεδδέαποο 
οὗ νῃϊοῖ, ἱπάδθα, νὰϑ οἴΐθη ἴο θῈ ἔουπά ἴῃ {Π6 
Θδγ]ογ Οομηπηδηίαίοιβ, θὰ ἤοτο αἀἱρεβίθα, 51π|01Ηῆ6ἀ, 

δΔη τηου] 64 ᾿ηΐο ἃ τΏΟΓΘ ΤΟρΡῚΪΔΓ δπα υϑοΐμ] ἔοσγι : 
γαῖ, ποῖ ὑῃῆτθαυθηιγ, ἱπίθγιηχοα ψ] ἢ πον, δηα, 
ΪῺ 80ΠΊ6 Γοβρθοίβ, πογο δη]Πρηθηρα νιον, ἂὲ ἰθδβί 
οἢ Ῥοϊηΐβ οἵ ργδιηπηδίοα] δηἃ ΡΠ] Ο] ορΊοΔ] αἰδοι 58 οη, 
ἴον ψῃϊοῦ (Π6 γα 6 γα σΠΙΘΗν ᾿πἀοθίοα ἰο {π6 
δύρας πιδδίοβ οἵ Οτϑοίδη {[Πἰογαΐατα ἴῃ ΨνὨ]Οἢ (ῃς 
οἰσῃίθθηςἢ σοηΓΓΥ βίοοα 80 ρΡγθ- μη θηΐ, ἃ5 ΒΘΏΓΘΥ, 
Ηοπιϑίθιῃυβιιϑ, ΑΙ Κηδοσ, δηἃ πίδὴν οἴποῖβ. [{ 
νγ 88 ηοΐ, ποψανοσγ, ψηἤοιε σοποοιη, (Πδὲ {π6 Αὐζῇοῦ 

ἔοαηά (ἢ 686 αἰναπίαροβ αἰπιοϑῦ ονϑι- δησοα ὈΥῪ δὲ 



ῬΆΕΕΑΟΕ. νι 

Οσσδϑίομδὶ ἸΧΠΥ̓ οὗὁὨ ορίπιοη8, δηα 8 δι υἀ!] Δγδἢ 
Βρίγιξ οὐ Ἰηἰογργοίδιίοη, βαυδ!ν δὲ ναγίδῃοα τ (ἢ 6 
βοιιηἀ ῥγηςοΐρ]68 οὗ Οὐ μοάοχ Ῥγοίαϑίδηζίϑι, δηά 
ΨΠ 1Π6 ἸοίοΓ δηά βρίγιί οὐ δογιρίῃγθ 1 φθηθγαὶ ; 
ἃ ᾿ΘΠΊΘΓΙΥ 1ἢ ΠαΖζαγάϊηρ Ὠνροίμοβθβ, δηα δῇ .ΘΧοθβ8 

οὗ ρῥΠοἱορίςαὶ ϑρθουϊαιίοη ἐμ4ὶ Κηον8 ποῖ ψ ἤΘΓα ἴο 

8ίορ, 8ηἀ νοΐ, ὈΥ σογγυρίηρ (Π6 θαβί δυχ ΔΓ} 68 

ἴο Ἰερσιεἰπιαίθ ἱπέογργοίβίοῃ, ογιεἰςίϑη, πα ΡΒ: ΟΙΟρΎ, 

ἰϑθαᾶνεθ ΠΟ Οἵα ὸσγ {π6 ἀϊβογάθγθ ψ οὶ 10 ὈΓΘΘάϑ8. 
ΤῊΙΒ. 15 Βύυγοὶγ, 1Ε δΏυ {πίησ, ψιδὶῖ ΡΙΏγ ο8118 {Π6 
πιοῦδιις δαριοηξία, ὈΥ ΜὨοΝ, 485 ΜῈ Ἰδβᾶγῃ ἔγοιι γα" 
ἠϊσλον αμὲδογὶέψ, ἐμωράνθησαν οἱ σόφοι. 

ὕπάον [ἢ686 οἰγοιπχβίδηοαϑ, 1 ὈΘοϑη6 ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ 
ἔογ (6 Αὐζῇογ ἴο αν ΓϑοοιΓβ6 ῸΣ Πἱπη86 1 ἰο {Π6 
ἐουπίδιη Πα 848 οἵ 4} ΒΓ6 1 οΓρΓο ΔΕ ΟΉ5, ἃ8 ΠΟΥ ἀγα 
Τουπὰ 1] {Π6 δποίθης Νογβίομβ, Εαίμογϑθ, δηά [ηϊοῖ- 
Ῥτγοίογβ, ἴῃ (ἢ8 δῦ ογ (ὐοιητηοπίδίογβ οὗ (Π6 τηοάθγῃ 
βοιοοὶ, δηα, αθονβ 41], ἰὴ ἃ αἰ] ρθηΐ βίαν οὗ {Π6 
ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οἵ {π6 βδαογοά ἐστὲ ᾿ἰ861]. ατγίουβ, ἢον- 

δνϑῦ, δὰ ἔογσιηϊ δ 0]6 νοῦ ἴῃ6 αἰ συ] 165 ψ  ςἢ ἢθΘ 

δά ἴο Θῃσοιηΐογ; 51η6 6 ἴΠ6 πηδίθγ 8 ἴῸΓ ἔΟγΠΊΠρ; 

Βοἢ δοσυγαίθα Κπον]θᾶρα ψ γα αἰβρεγβοα διηϊ 8 
ΨΘΓΥ͂ ΠιΙΠΊΘΓΟΙ 8 ΜΟΓΚΒ, δοηηθ οὗ [Π6η] ΨΘΥῪ ὈΌΪΚΥ, 
8 την τότ ΟΌὔβουτο δηά 1} ἀἰρεβίθβα, Εογοίηρ 
ἢ18 ψᾶγ, δόψόνοσ, {διουρὴ (ἢ6 σομιρ]ϊοαίοα α1Π}- 
οὐ] 165 μη ϊοἢ δηνϊγοηρα ἢϊ, (6 Αὐΐποῦ τδά6 8 

ςορίοιυ8 ςοἸ]δοίίοη οὗ δαςὶν οχϑρϑίιοδὶ ορϑθγνδί!οῃϑ 
48 6 ςοηῃϑδίἀογοα πιοϑὲ υ86}11] δηα ἱπηρογίδηϊ, δηά 
ἢ Κεῖγ ἰο 6 8Βογνίσθαθ!α ἰο Πἰπὶ ἰπ ἢ18 ργινδίθ βίυαγ, 
ΟΥ̓ λυ}. δχροϑιίοη οὗ {πΠ6 δαογεά δογιρίῃγο, Ηθ, 
ΤοΓθονογ, δὲ ἐμαί {ἰπ|6 ἰαἃ ἀονπ ἃ σγιΐθ, ἔγοτλ ΠΟ ἢ 

6 48 ΠΟΡΘΓ δίηοθ ἀσνιαἰθά, πδιηοῖὶγ, {πὶ νυν θδίανοσ 



ΣΤῊ ῬΑΒΕΛΟΕ. 

τρῶς θα, δί ΔΠΥ {1π|6, {6 παίυγα οὐ βυδ)]δοί οὗ ἢὲκ 

᾿ΠΘΓΑΤῪ ΤΟβοδγΓΟἢ 68, [0 ΒΌΒρΘηα ἢ18 δἰθηζοη ἰο (ἢ6 
ἸΏΟΓΘ ᾿ηπμηράϊαία ορ]δοῖ ἴῃ νίονγ, ψῃθθνδ δῇ ορ- 
Ρογίμηγ 5δου!ά οἵδ 1861 οὗἁἨ 1]υϑίγαιςϊηρ᾽ δὴν μ85- 
βᾶσα οὗ δογιρίιτθ, οὐ οἰποϊἠδίηρ ΔῺΥ ροϊηί οὗ [Π6ο- 
Ἰορίοδὶ ἀοοίτ!ηθ, ΔηΠ ἰο 1πηπη6 α!] 6} Υ οηΐοῦ ἄοόνῃ δηά 
γ᾽ ΘοοΥ ἃ [ἢ 6 1ΠΠπ5(ΓΔΌΟἢ8 80 οδίδιηρᾶᾷ. ΤΠὶ8 ρ]δη {Π6 

Αὐυΐβδοῦ δ88 σοη(πι64 ἴο Ρυΐβι6 ἴον (Π6 ἰ458{ οεἰἱρῃίθθη 
γ6 85, Βη4 1 ΠΟ Δ] Ου40]6. Δἀναπίαρο, βίποθ 80Π|8 
Οὔ (Π6 πηγοϑῦ ἀρροϑί(6 1]]υϑίγδίοηβ ἰο Ὀ6 ἔουμά᾽ ῃ {πὸ 
Ῥιεβθηΐ οτΚ ΈΓα (ἢ8 ομθίδιποα. [10 18 ἔσθ (δὲ 
(Π6 ορρογἐμηϊξϊο5 ἴοτ [06 δοαυϊδϑιῖοη οὗ βιοῖ ᾿ποὶν 
ἀθηίαὶ {ΠΠπ|5 ΓΔ 10 8 ὝΘΓΘ ΨΘΙῪ ΠΙΠΊΘΓΟᾺΒ ; 8ῖη66, 4- 
τηρ [86 ψῃοΐα οὗ τῃι ρεγὶοά, ἢΐβ διζθπίοη νγ88 (ἢ ἃ 

τηοβί βδαμλοϑίογθα σρυγθιῃθη) ΠΟΙ ἀδνοίρα (ὸ 
οἰαβϑίοαὶ, Ὀ10]1ς4], ἀηὰ ΠΠΠΘΓΑΓΥ ΤΌΘ Γ ἢ 68 ἴῃ σἝΠΘΓΔΑΪ ; 

ληδοτιη ποὺ (Πδῖ, ἴπ (86 σομγθα οὗ (πδὲ ρῬεσίοά, βν6σγ 
Οτοοῖς δυίθοσ οὗ {μ6 ἰθαβϑί ἱπῃρογίδποθ μδὰ θβθη ογὲ- 

ἐϊοαϊϊψ γεαά, πὰ απποέαέοα ἀροη, [ἢ 6 τηοβί ἱπιρογίδηςξ 
οὗ τῃθ ἐνίοθ ογ (τίς; δηά οὗ {μ686 [15 (Ἰ]δϑβδϑίςδὶ 
Ἰδθομγβ, {86 ἔστ 5 Μ}1}}, ογα ἰοηρ, Ὀ6 ἰδ1ἀὰ Ὀδίογα {πᾷ 

ῬΟΔ]Ια ἴῃ 4 πον εὐϊίίοη οὗ Τμυογά!α685, τορϑίμοῦ 
ἢ δὴ ΕΠρ] 88} ἰταηβίιίοη οὐ {παῦ τσ, δηα ἴῃ ἃ 
Β61168 ὁΥ̓ πι186 6 ]Δη6ο5 ομθηἀδί!οηβ δηα 1Π18{Γἀ 08 

οὗ πα Οτϑοῖς δυΐμογβ, Ἔϑρθοία! ν (ἢ6 Η!βίογίδῃ8 δηᾷ 
Ὀγδιηδέϊβίβ.Ό Α]1 {ἢ6886 γτβθάγοῆθϑ 6 ΓΘ τηδίθγι ν 
ἰἀδ4 Ὀγ [π6 ᾿ποϑίου αῦ]6 δανδηΐαρεθ οὗ ἃ πιοϑί 
δχίθηϑίνθ δηά Ὁ ΓΥ οἢοῖσα οο]]δοίοη οὗ ({π6 Ὀᾳ6βὲ οἶ88- 

5104] δῃᾷ {ῃϑοϊορίοα! ψυτιίοτβ, δηα, Πα 18. ΠΊΟΓΘ, 

ΨΚ γα δορί ογθα ὑπᾶϑγ (Π6 ρογροίαδὶ δάν!ςθ, δῃά 1ὴ 
ἐτοχαδηξ δηά ἔδι ΠῚ ἰπθγοουγβα ὙΠ ἢ, ΡΘγμ 808, (ἢ 6 



ῬΒΕΕΑΟΕ. Ιχ 

ταοσί αἰδιιηρυ δηρα δοθοίαγ οὗ δ8 {1π|6, Ὠτ. δαιηαοὶ 
Ῥατγ. Αἱ {86 ἔδος οὔ {Π18 δι ῃ] γερο (ὐδηηδ] 16], 1ἐ 
ν88 ΝΘΙῪ Ἰοηρ ἴ.6 Αὐἰποτ᾽β ροοί ἔογίυηθ ἴο 51, δπά 
ΌΥ Βίπι, ἔογ δβίϊθβθη γϑᾶδῦϑβ, 1 ψγ88 ἢ15 ὑγ 48 ἴο Ὧ6 Γ6- 

ρατάἀ δα 85 ἃ οοῃβάθηςξία] ἔθ πὰ ἃ ᾿ΠΠΘΓΑΓΥ ἃϑβοοϊδίθ, 
δοίη γϑᾶγβ ἃροὸ, [88 Αὐΐποὸῦ ψνὰ8 υγρεᾶ, δ {ῃ6 

βδγηθϑί δχογίδεοῃβ οὗ μι γανογθᾶ [τΠἸθηΐ, ὑο ἀϊρεβί 

δη ἃ ἀγγᾶηρα ἔογ ρυ]!οδίίοη ἢ18 ΒΙΡ]164] οΟἰ] ΘΟ ΙΟη8. 

ΤῸ ΤΥ ΘαβΥ Ὀ6 σοποοῖνθα {παῖ βαο ἃ γϑαυ βίο, 

Δηὰ ἔγοπι βαο ἃ συγίοσ, Ψου]ά πού 6 πηδ6 1η ναΐῃ, 

δη4 Δοσογάϊηρ!ν [μΠ6 ἰ45Κ οὗἉ Δγγδαηρθηιθηΐ ν᾽ 85 1 ΠΊ0- 

ἀϊαιεὶν πᾶ οθεγβα γ εὐτογοὰ ὑροη. Βαΐ {π||6 ἀϊά 

(Π6 Δαυΐδον ᾿ππᾶρίης (ἢ6 ἑαδον ἱπιργοῦιν5 [μδ΄ ἮὮ6 ννᾶ8 

ἀοβιϊηθα ἴο δησοιπίογ; [Ὸσ, ἰῇ ογάϑσ ἴο ἀρργθοίδίβ 

{π6 ναἴιι6 οὗ [686 τη 566 ]ΔΏ6ου8 ποΐθ5, 10 νγὰβ 1η41185- 

ῬΘΏΒΔΡΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ργοβθοαί ργοίοιῃα γαβθαγοῇθ9, 
δῃᾶ ᾿πϑεϊ αἴθ οχιθηϑινθ σοι ΡΆΓΙΒΟη8 οἵ [6 πὶ (ἢ [86 
Δηποίδίοτυ πιαίίοσ οἵ (ῃ86 πηοϑί ΘΠ ηΐ Γσοιϊησηρῆ- 

ἰΔίοτβ οὗ δνθσὺ 896, δηὰ ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ ἰο δϑοθηά {ὁ 

(6 ἐουηίδιη μ6δα8 οἵ ᾿πίθγργοίβι οῃβ ἴο Ὀ6 ουπά :ἢ 
{86 ΘαΥ]γ Νογβίοηβ, [Π6 δποίθης Εδίμοιβ, ἀηὰ Οτροὶς 
Οοτμμμπμοηίδίοῖβυ ὙΠ656 ἰαθοιγβ δα ςσοηπϑαυπηιοά ἃ 
σοπϑίἀογδθϊα {1π|6,9 ἤθη 1 οσσιγγοα ο (ὴ6 Βα ον, 

Δηὰ νψὰ8 ΡΔΓΕΪΥ βιιρρεϑίθα ὈΥ βοῖηθ Ἰυά!]οῖου8. ἔθη ἃ 
δηᾶ {αἰ ι] νγυ6}1- 8 ῖβ οὗ οὔὖῦζ οἢυτγοῆ, δῃηά οἵ 

(ἢὨ86 σϑι36 οὗ ογίμοάοχ ρτγοίθδίδῃςϑιη ἴῃ ρΈΠΘΓΔΙ, 

(δὲ 6 τηὶρῃξ εδηρταῖ οὐ [18 ογρίηδὶ ἀθβίρῃ 

Δηοίμος οὐ ἔλτ ρυθαῖθσγ ἱπηρογίδηςθ, δηά {βογθῦυ 
ΒΌΡΡΙΥ ἃ ππίνϑυβα ιν δοκηον]θαροα ἀοϑιἀδγαΐαπι ἴῃ 

{ποοϊορίοαὶ ᾿Π ογαΐαγθ. Ἐ. 16 85 ργοροββὰ (μδί, ψ! 

“" ὅεε Μὺ. Ἠοσπο᾿ δ [ηἰγοάἀυοσίίοη, Υοϊ. ῷ. Ρ. υἱί. 



Χ ῬΆΒΕΑΟΓΕ. 

ἃ τηοάογαίβ σσπιρ888, δῃά ἴῃ ἃ σοηγνοηϊθηΐ ἴογπι, πα 
δῃου]α οφηάδανουγ ἴο ὑτίηρ τοροίθοῦ (Π6 αἱδ)εοία πιεπι- 
να Ἐχοροδοοσ, [ἢ 6 τηοϑί ἱπιρογίδηξ τηδίθγί 8 ἕοσ {Π6 

τσ ᾿ηϊογργοίδίίοη οὗ δογιρίυγθ, μι Πογίο ἀϊβρογϑοά 
διηϊαϑί ΠΟΠΊΘΓΟΙΒ ὈΌΪΚΥ δηὰ Ὄχρθηβῖνα νοἱΠῚ6Β ; 
ΠΥ ΪγὙ ἀϊροϑάηρ, σοηῃαρηβίηρ, 51:π|0|Π 1, δηὰ 
του αϊηρ' ἴἢο86 Ποίθγορθῃθοι!β πηδίογιαἶβ, ἱποίμαϊης 
λὲς οιυη ογϊρσὶηπαί ποέθ5, ᾿Ἰπῖο οὔθ σοηποςίοα δηά ςο- 
βιϑίθηϊ ὈΟΟΥῪ οὔ γυάιία δηᾶ δοσιυγαία δηποίδίοη, 8Δη6, 

δ [Π6 58Π16 {1Πη16, ᾿ηἰογϊχίησ ΙΓ ([Π6 ὙΠ 0]6 ἃ 86Γ168 

οὗ ογἱέϊοαΐ γοπιαν δ, Μ ἘΪΟὮ τηϊρἢης βοῦνα ἰο συ!Ἃ6 {Π6 
Ἰυάρστηοηΐ οὗἁὨ [ῖἢ8 βία οηϊ, ΟΥ ἸΠΊοΓ τη] ἰβίοσ, δά 8: 
{π6 σοηΐγαγίοίθϑ οὗ Ἰαγγίηρ ᾿ηςογργοίδιοβ ; δηή, ἢ- 

ὨΔ}]Υ, ἴῃ ογάθν ἴο ποῦ ββδοίυδ!Υ δήδρὲ (Π6 νοῦ ἰο 

ΒΘΠΘΓΆΙ 1.586, Οἰοἰδιηρ ἐπ6 ἔογοῖρ τηδίίεσ ἴῃ ἃ νϑῖ- 

ΠΒΟΙΪΑΓ αΓ688, δΔηα ΘΧργαβϑίηρ (ἢ6 86η86 [ἢ 81Π10|6 

Δη ρογβρίσαοιιβ ΡΠ γαβθοΐοσυ. ΟἱὨ (ἢ]5 ρίδῃ οπα οὗ 

(ἢ 6 πιοϑῖ ᾿πηρογίδηΐ δανδηίαροθ ργοροβθα νγὰβ (ἢ 18, 
{Π4ι ἰὲ ψουϊὰ τοπάθγ 1 πὸ ἰοΉ 567" ἨδΟδδδαΥΨ ἴον 
ἘΠΊ Βῃ διυάοηίβ ἴῃ ὨΙΝΙΠΙΥ το πάνθ σθοουγβα ἴο 
ςογίβίη ἔογοίρη νοῦ, μοόνγανογ ἰϑαγμθ, ΟΥ̓ ΝΘΓΥ ΄1168- 
[ἸοΠ80]6 ογποάοχυ, δῃὰ ἐπ γον ορίδϊ της [μ6 δ] 45, 

νυ Δ Ὁ] 6 48 (ΠΟΥ ἃγθ, οἵ Ἄχαρβϑίςοαὶ δηά ρἢ]]ο]ορίοαὶ 
Κηον]οάρα δῇ ἰοο ἀθᾶγ ἃ γδῖθ, ὈΥ [Π6 5Βδοσιῆςθ, ΟἹ, 
δι ἰϑαβί, ἀδργανδίίοη οὗ βοιηἋ ργης 165 ἰη ἀοςίτγιηαὶ 
{πϑοϊοσυ. [{ 18 βοδγοεῖν ροββί 6, ῃοψανασ, [Ὸγ (ῃ6 
τηοϑί δχρογιθηοθα {ῃθο]ορίδη ἴο σοποοῖνα ἢον 8Γ- 
ἀμοιβ ἢΔ5 Ὀ66η {6 ἰδ5ῖκ οἵ ασοοπιρἰἰδἠϊηρ βυςἢ ἃ Ρ] Δ, 
δηά ψ ψὨδίὶ αἰμημοδί ΠΘΌρο γα ]6 αἰ οι] {168 (86 
Ἑἀϊίογ 85 Πδά ἴο βίγυρρ!6. Τῇθβ6 Π6 88 [681]658]ν, 
δηά Πα (τυ ϑἴ8 πού ηπ|ῖ6 Πη81106685{Ἀ}}γ, ΘησουηίοτΓαά, 

Δη4, ἰο υ86 (πΠ6 ψνοτὰάβ οὗ γ. ϑδπιιθὶ Φομηβοη, π6 
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Πον Οοϊμτη15 [18 ἰαθουΓ5 ἰο {Π6 Ριιῦ]1:6, ψι {Πὸ 

σοοηῆάρσηςε οἵ οῃ6 ψῇῆο [858 οπάραυοιγοα ἰο Ὀ6 568], 

δπαἃ ψὴο 18 σοηβοίουϑ οἵ πανιηρ 40Πη6 ]118 Ὀ6ϑ8ῖ. 

Ηδνίηρ Ῥγαπ)ιϑθα {Π8 ΤΟ ΟἹ 18 Ρ]Δη ρθηθ- 
ΓΑΙ, (Π6 ἙάΙΙΟΣ Μ11} ἢονν ριοσθθᾶ ἰοὸ ἔπγίμοῦ ἄθνο- 
Ιορα 118 ἀοί81|8, δηά ἰηα!]οδίθ {Π16ὸ πδίγα δη σοηίθηΐβ 
οὗ 6 ργοϑθηΐ ψοῦῖ. [{ [88 θ6θη, Ὠγουβῇῃοιΐ, 68- 
ΘΟ ν δἀαρίαά ἴο {Π6 ιι86 οὗ Αοσβάδιϊοδλὶ βιυἀθηΐϑ, 
(ὐδηατϊαάαίο8 ἔοσ Ηοὶγ Οτάεγβ, δηὰ 811} ρϑιβοῃβ ψῇο 
ῬΟΒ5658 ΔΗΥ [Ο]ΘΓΑΌ]6 Κηον]θάρα οὗ (Π6 ατθοκ οὗ (ἢ 6 
Νεν Ταβίδιηθηϊ, δηὰ τ Μ1}}, 6 ΠΟΡΘΒ, τηδίθγι}}} 
ἰΘηἀ ἰο εχ δηά βϑίδὈ ] 18ἢ [Π6 ἰηζογρτοίδιίὶοη οὔ 6 Νονν 
Ταβίδιηθηΐς οὐ (ἢ6 Δ Ποῦ οὗ {Π6 πιοβί ϑιηθης 
Οοιυιηρηίδίογβ, Ὀοίἢ δηοίθηΐ δηα τηοάσχη ; δηά 581Ὁ- 

86Γν: ΘΉΥ (Πογοίο, {π6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 Θχρίδίηθα, δηά 

(Π6 8υ0]6ςΐ τπδίίογ 1Πυϑἰγαίθ, θοιἢ ἔγοιμῃ (ἢ 6 (]Δ88ἰς δ] 
δυῖθοτβ, δπά (Π6 ΒΑΡ ίπίςα] τ γίιθτβ. ΟΠ ρβοιυ δῦ 
δδίισγα οὗ ἴΠ6 ψουκ 18, (δ [Π6 ᾿η ΟΓΡγοίδἝ ἢ οὗ {Π16 
δηςσϊοηΐ Εδίθογβ δηα δαυΐν τοῖς (ομηπηοηίδίοῦβ (45 
ΤΠΘορἤγίαςοῖ, Τμεοάογειῖ, Ἐα Πγπλῖ5, (οι δηϊ 5, 
δη Ατγοίδ8) ἱορϑίμϑγ νι ἢ [Π6 δοἢΠο] 1488 δηά Ο]ο880- 
σιαρἤοτθ, ἤᾶνα ἰογημθά (ἢ ᾿αϑὶ8 οὗ (Π6 δχϑρϑί!οδὶ 
Δηά ἀοοσίγιηδὶ! τηδίίοσ, δηὰ {{|6 σορίουβ βίοσγε οὗ 

ΕἸβηογ, Εδρῃοὶ, Κυρκο, δηά ΥΥ εἰβίθιη, {πὲ οὗ {Π6 
ΡΠΙΠ]οϊορσίοαὶ, οὐ 1]Ἰυϑἰταίίνθο. Ιηἀθοά, {π6 ρῥγεβεηΐ 
ΨΟΓΚ σοῃίδ!η8 {6 τυλοίε οὗ [Π6 οχορεέϊοαΐ δηα ρἠϊίο- 

ἰοσίςαὶ ἀπποέαζίοηδ οὗ ΝΥ εἰβϑίε! ἢ (νο86 Νὰν Τεβία- 
τηθηΐ 858 Ὀθ6θη θη ρ ΔΙ ΟΔΙΠΥ ἐογη]θα ὈΥ ἃ σοἰο ταίοα 
Ῥγοϊαίθ, ΤΗΣ ἐπυαϊμαδίο δοολ), διὰ οἵ [86 1᾿πηπη 56 } Ὺ 
ΠυΘΓου 5 (Ἰ855168] Δη4 ΕΔΌΡΙ οὶ] 111π|50Γι!οη5, 41] 

ΒΟὮ 88, Οὐ ἃ ΠἸΠ]Προηΐ οχϑιῃϊηδίοη, Δρρθαγθα ἴο 6 
αἱ 41} ἀρροϑιί6, ογ ἱπιροτίαπί ἰο {1|6 ἸητουρΓγαίδίοι οἵ 



ΧΙΣ ῬΡΒΕΕΑΟΕ. 

τ[Π6 Νὲνν Τ δϑδίδηηθηί, 45 δρρσγοχι πηδεϊηρ' ἴῃ δι {Πογ ἐγ 
ἴο {6 ΕΔΙΠ6Γ5 )8ἠηα τοοκ (ὐοπημηδηίδίογθ, {πΠ6 ἘΙΟΣ 

[85 δϑϑίσῃθα {Π6 ηδχί ρἷδοθ οὗ ἱωρογίδησα 1 1ηΐθΓν 
ῥτγοίδιὶοη ἴο (Π6 ψουκβ οἵ [Ποβ6 1]Ππϑζγιουβ δηᾷ ογίῃο- 
ἄοχ (ομηπιοηίδίοιβ οὗ [Π6 τηοάρσγῃ δοῆοοὶ, ψῆο ἤου- 
ΤΙΒῃ α ἔγοιῃ [ἢ6 σϊογοι 8 οσὰ οὗ (6 Εείογιδίίοη ἰο 

δουΐ (ῃς τη14α]6 οὗ {Π6 48 σθηΐυγυ, δηὰ ψῆο, ἐγοδά- 
1ην ἴῃ (Π6 ἐοοίβίαρβ οὗ 4 (ἰγγβοβίομη, δὴ Οτίρεῃη, 8 
451}, ἃ ασταροῦυ ΝαζίδηζΖθη δηςἋ ἃ Ψεγοηιθ, οοηρ]ο θα 
{Π6 βυρογϑίγασίαγο οἵ Ἰορτπηαΐθ Ἰηζογργοίδίίοη, ν μἰοἰὶ 
ἢδα Ὀδϑθὴ οὔγιρίηδ! }  ἰουπάθα, δΔηαἀ ΡΑΓΕΥ ταίβοα, Ὀγ 

{Π6 μδηἀβ8 οὗ [ῇο86 νϑῆογαῦὶο ΕΔίΠ6γ8 οὐ [π6 Οῇυτο!,. 
“ἀυογέϊης, λοιυευθν, ἐο ἐδδ γμεομίϊαν' εαϊροποῖος οὗ 

ἐδ ργοδεπέ ἐΐηιθδ, ἀμ Ἰῃ σοΠΡ]Π Δ η6 6 1 [ἢ 6 τυ ]8}}68 

86 50 Έ8.1 08 οὗ 50π|6 )υ 6] οἴοι8 ἔγιθη 48, δα 04}}ν 
Ἰηἰθγοβίθα 1 6 ψϑΐαγ οἵ οὔὖῦ ΟΠ γοἢ, δηά δί- 

ἰΔοῃοὰ ἰο (6 σαυ86 οὗ οὔποάοχυ ἰῃ ρϑηθγαὶ, (6 
ἙΑΙΟΓ 889 θθθ ᾿ηΔυςοα ἴο τᾶ Κα ὈγΥ ἔτ (Π6 πιοδέ 
απιρίο δεἰοοέϊοπ ἵτοτα (Π6 Θχαρϑίίςαὶ δη ρἢ1]ο]ορίο) 
ΔΩΟίΔΙΙΟΩ5 οὗ {6 ͵ογεῖίρη (ΟὈπιηιοπέμίογς οὗ (6 
Ιαϑὲ 4] σοηΐιγυ ; ἃ8 ΝΥ εἰβίείη, ΗἩδυπιᾶηη, Κυρῖ, 
Κοσοίιθγ, ΟδγρΖζον, Εγηββιὶ, Βρηροὶ, Μογιι5, δίοσσγ, 

δὶοκηδογ, Μιςσῇδ6118, ΕἸβοῆεγ, Κορρο, Ῥοίί, Ηρη- 

τὶ ἢ8, ΚΊΔΡΡ, «48Ρ18; δηα Θβρθοῖα !]γ Ἐλοβθηιηί]οσ, 
Κυΐϊηοεϊ, 44 ΤΙζιηδη ; ἔγοιὴ ἢΟ56 ΔΠ1ρΡ16 βίογθϑ {Π6 
Ἑ ἰοῦ Πᾶ5 ἰατροὶγ ρτοβίραά ; ̓ηβοπηοἢ (δὲ 10 Ψ1]}, ἴῃ 
[αΐυγα, θ6 1016 ΠΘΟ  βανῪ [ῸΓ {Π6 δέυάσηϊς ἴἰο Γαϑογί ἴο 
(ῆ6 ψοῦκβ {π6ηγβοῖνοβ. ΤΠ Καϊΐοσ [).88, ΤΠΟΓΘΟΨΘΓΊ, 

σΑΓΘ ]]ν σου Ρ ]6α 81 ᾿προγίδης 1] 8 ταί! 8 οὗὁὨ {ἢ 6 
Νεν Τοβίδπγοηΐ ἔγοιῃ [(ῃ6 (ΟἸδββιοαὶ τοῦθ [ουπά [ἢ 
{Π6 ψοτκβ οὗ Οατοί 8, Ργίσαυβ, Βοβ, ΑἸρθγι, Ηοι- 

Ῥεγρ, ΕἸβπθογ, ἰαρίιθὶ, Αὔτγοβοῖ, Ῥαϊαϊγεί, Ῥιηοίη611]), 
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Κτοθϑ, ΜυπίΠ6, Π,οοϑηογ, Κυρκα, απὰ ᾿Υ εἰβίοϊη ; δῃηά, 

οὗ ουγ οὶ οοιῃίγγπιθη, ΒΙδοϊ "411, ΝΥ ακοῆο ἃ, δπὰ 

ΒυΪΚΙΘΥ, πο αἀϊηρ 15 ον σορίοι!ϑ οοἸ]Θοίομ5, ογηδα 

σταάυδ!}ν ἴῃ ἃ ἀΠΠρϑηΐ βίαν οὗ [ἢ 6 (Ἰάββί σαὶ τυ γιῖο ΓΒ 
ἀυγίηρ {Ππ6 Ια8ὲ οἱρῃίθθη γβᾶγβ. Νοῦ [88 {πη6 Εαϊΐον 
οἴη 64 ἰὸ ἀνΔὶ} ὨΙ πη56 11 οὐ {Π6 να] ]6 αἱἀ8 ἴο ἢὈ6 
ἔοιιπά ἴῃ {πα {Ππ5ἰγαϊοη8 οἵ {πΠ6 δογιρίαγθβ ἔγοπι (ἢ 6 
Ἠαδὶηϊοαί πὺυιίοτβ, ἃ8 σο]] οοἰοα Ὀγ (αγίνγιριι, Ὀγὰ- 

8105, Βυχιίοτί, Πρπείοι, Ῥοςοοῖε, Πδοκβρϑῆ, ϑαγθη- 

ἢυδίι8, [,πηρ6, δοϊοοίέρεη, Μουβοοη, δ δἰβίεϊῃ, 

δηά οἴμοῖβ, οὐ ψ μιο 4}} ἰπδὶ ποτ οαπηα αἰ ΓΘΟΙΥ͂ 
ἈΡΡοβιίθ αν θθθη δἀορίβα, ἱπουρῃ σοηογαὶν ὙΠ Π 
Δοιϊάρσιηηοηΐ, δηἀ οἴζοη ἰγϑηϑβἰ δια Ἰηο ΕΠ ρ] 5, ΝΟΣ 
βανθ 186 ΒΙΡΏΪΥ τρϑγ ΟΓΙΟΙ 18 ἸΔΡΟΌΓΒ οὗ ΟἿΓ σγεαξ 
Ἐηρ δὴ Τλοοϊοσίαης, οὗ Ἔνθῦν ἅρθ, θθθῇ ονοτ]οοκοά 
οΓ υηάεγναὶ δά, ἰπουρῇ {π6 Ἑαϊοῦ Π85 ἀσγίνβα οοηι- 

ραγαξυεἶν ἴδν τηδίθυ!α]8 ἔγοπὶ ([ἰδὺ αιασίοσ, ῬΑγΕΎ 
Ὀοοδιιβα π6 βιιρροβϑά {δύ {ῃ6 ψόογκβ οὗ [ἢο86 Ὁ. 

γἱη65 Ψ6ΓΘ βΘΏΘΓΑΙΥ ἴἢ (ἢ6 μα ηα8 οἵ ἢ19 γτοδάθγβ, δηά 
ΘΒρΘοΙΔ ΠΥ δίηςα ἔδνν οὐ {ποτ ΒΌΡΡΙΥ τιο οὗὨ ἐῃο80 
Κιη5. οἵ τηδίζον οὗ ψῇῃϊοῖ {Π6 ᾿γαβαηὶ Ψοτῖ 8 οι! οΗν 
ΠΟΠΙΡΟΒΘΩ͂, ἱ. 6. ΘΧΟρΡΘΓΟ4] δηά ΡῬῃιοϊορίοα!. ΤῊΘ 
Γοδάοσ, ἤονόνοσγ,. ΝῊ] πη δουογαΐ νΔ]υ Ὁ ]6 δηποῖδ- 

τἰοη8 ἀδγίνοα ἔτοπι (αὶ αυδτγίογ, Ὀοϊ Θχθροεῖσαὶ ἀπά 
ἀοεέγπαΐ ; οἵ (Π686 ἰδἰῖον, ᾿πἀθο4, (ἢ6 πυϊπδος νου ]ά 

ἢδνα Ὀδθη ργϑδίογ, ῃδά ποὺ {π6 ΕἸ οῦ ν βῃ θα ἴο ἀνοϊὰ 
1Π6 δαορίίοη οὗ ϑιοἢ 45 Πδὰ αἰγεοδαν Ὀθθῶ δχίγασίοά, 
Δ) ἃτγα ἴο Ὀ6 ἰοιιπά ἰπ (Π6 ναἰυδῦ]α δι ΠΥ ΒΙ10]6 οὗ 
Ὦτν. Θ᾽ῸῸΥΪΥ δηα ΒΡ. Μϑηΐ, ογ ἴη ἴ[ῃο86 οὗ Με. Ηδνυ- 
ἰείί, οὐ Ὦγ. Αάβδῃ Ἃἴαγκο, η Μι. Ηοσπεθ᾽β [ηἰγοάιιο- 

ἘΠ οη, οὐ {Π6 Αλϑίγδοίβ οἵ Μγ. ἘἰΞογ δῃὰ Μζ. δ]446. 

Ϊη ογάϑυ ἴο ἃ 16 ὺ σοι ργῃθηβίοη οὗ {{|6 Ξγβίθῃ 
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οὔ ψῃ]οἢ {ῃ6 ἙαΙοῦ 88 δοίβά, ἰὰ τἢ6 δἀορίϊοη, οὗ 

Το]θοίίοη, ΟΥ τηοα!ϊοδίίοη οὗ τηδίζοσ, 10 Ψ1}} Ὀ6. η6- 

ΠΕΒΒΑΓῪ ίογ πΐπὶ ὈΓΙΘΗ͂ΥΡ ἴο δἰνοτγί ἴο {πὸ ἀϊπα οΓῇ 
ἱπέογργοίαξϊοη ΜὨϊΟῚ ἣθ ᾿88 δἰ πηθά δὲ ἰογπηίηρ, δηᾶ 
ψ Ὠοἢ, θαίηρ ουπαθα ἴῃ ἰἤο86 βυγα δηά ἱπηπημίδῦ]ο 

σΔη0ῃ8 Οὗ οτἰἰςίϑηι {πδὺ ἢδνα δε Ἰοηρ᾽ 80 βιις66885- 
(ΠΥ δαορίοα ἴῃ {Π6 ᾿πἰογργοίδίίοη οὗ {πΠ6 ΟἸαδοϊοσαϊ 
ευγϊέογ 5, τηυϑῖ (1 185 σοησοῖνθα) δ6 {Π6 ΟὨΪΥ σογίϑ!η 

ΒΙ6Δη8 Οὗ αἰζαϊηίηρ' (ἢ 6 {γι16 8586η86 οἵ ϑογ)ρέμ)6. 

Ιὴ 5ιδίίηρ (ἢ686 ἢ18 Ποί!οη8 οὗ ἰερ!πηᾶίθ δηά 
δοσυγαίθ 1ητογργοίδίίοη, (Ὧ6 ΕἀΙοΣ σαπηοί 4ο Ὀοίοσ 

1ΠΔῃ ΘΩΊΡΙΟΥ (ἢ6 ψοτγὰβ οὗ οπα οὗ (6 τηοβί αἰ 5{1η- 
συϊϑῃεα ΤΠροϊορίδηῃβ οὗὨ {18 ἀρε, δηΐ ἰο ψῇοπι [}6 
ΡΓδβθηΐ ψ οΥὶς 18 ἀθαρὶν ἱπάδριθα, [6 νϑῦὺ ἰθαγηθὰ 

διὰ ογτποάοχ Ὦγ. Τιτδη, δυρογιηίοηάδηξ οὗ (6 
Πιίοςαβ6 οὗ Ὠγαβάθῃ :---ς [η ἐγδοίδης18 δυο ϑογὶρ- 
(υΓ18, 5661 δ0η}118, Β6απδηἀδπηαθθ ρῥυδν1Π}}}8 561- 

Ῥ6Γ σαῖϊομθπ Θ8Π|, 41ὯΠ| ΟἸΠΠΐ [ΘΙΏΡΟΓΘ :πίογργαοίθϑ 
Ὧοη ἰδηζὰτῃ 1δγογι ϑδοῖόγι τη, νογὰπι οἰϊδηιὶ διις- 

[ογπὶ οἰ Δ55Β] ΟΓΣΈΠ), ἢ ἢοΟς ΘΏΘΓΘ ΡΓΙΠΟΙ͂Ρ685, (Βοο 68ῖ, 
Σόγάγαπὶ Ηροδτγαϊσατυη, ΟΥφοδγιιπη, δἰ ΠΏ 416 
ῬΟΓΙ581π|1,} Θ ΧΙ ΒΕ] ΔΓ 6556 ἸορῚ τηΔπ|, σογίδπ), οἵ 

υηϊοὰ νοΓ8Π, ΠΟΙ] 6416 Θγιαϊο ἀἱρηδπ), 485 ρύδπι- 
τηδίϊοδ ἀϊοϊίυγ; ἢος 68, 6Θ4π|, αυξ8 ἰἤοΠ615 ΠΣ ΟΓΑΓΌ ΩΣ 

οΟΡ 5. δά)αία βθῆϑιπι ν ΓΟ ΠΊ, ΡΘΓ 8115 Ϊοαυθηάϊ, 
νοϑίρία, οὖ 8114 (Οσγδῃητηδί σοι) ῥγεβι ἀ18, ΓΟΡΟΓΙΓΟ 

1ηϑε01{, τορογίαπι δοσομπηπηοάαίὰ δα οὐ) 5416 ΠΙηρὶϊ85 
10 ἀο᾽6 πὶ Θχργηϊῖ, γα} 08 ΟΟΓ8Β 6 Οτδιηηδίὶ- 

σογατη. 156010}118 σοπβχιηδί, δία! 6 6χ νϑσθ 8, τϑοϊὰ 
1η|6]]6 0618, ΓΟΡΓΆ 50: Θη [141 8556 αυατγ.᾽ 

““ Ἰη(ογργοίδί οηθπὶ 68π|, α185 ὨΙἰἴπΓ ΠΠ ΘΓΔΓΙΓΩ δ. 

υγαϊσαγιιηι, ὐγθοδγιιη, 1,801 Πδγυ 4116 80] Θηςἃ 1διᾶ 



ῬΗΕΕΑΟΘΕ. χν 

εἰ δοουγαίᾶ, ργεοθρίϑαι6 ρτϑιητηδίϊοὶβ οἱ τῃδίουις 8 

δίαμθ 4118 Ῥγβοβ1 118, υι51{2 018 10 ΘΧΡΙ]Ιοδίο πα δαοίο- 
Τα οἰδϑϑισογιιη, βδίδίιθσι πε ΟΠ] ἰΘΡοΟΓΘ νἱγὶ ογυ- 

ἀϊἰ881πγ}, υπϊσὰ νϑγϑπ, ἰθρι(π|8π, οἱ σογίδπ) 6886, 

δίχα δὰ νογιδΐθπιὶ οἵ οορηοβοσδηάδπι εὐ ἀείδηάοη- 
ἄδπχ ἔγυσίιοβαπ), Θϑπηαι6 Οχιϑιππγαης δοσαγαί ὼ8 
σορηοβοὶ δο ἀϊϑοὶ Ποη ΡΟΒ86, αυδηὶ 80 Ἰη ΘΓ θυ8 οἵ 
οΥΙ Εἰς 158. βϑοσρίογαπι οἰαβϑίσογαπι : ἤἴο8, ἱποι]οαγυηΐ, 
σΟΠΒ.]Θη 405 6886 Δηΐ6 ΟΠ], ΔὉ ὑηοαυοαι6 αὰϊ δὰ 

ΘΧΡΙσδηἄοβ Γἰῦγοβ ϑδογοβ δοσθάθσα νοεῖ; Πογιπὶ 
ΒΟΥ ΘΓΆΠῚ αἰ δο ΡΠ! ηδῦ ᾿τη]ἀγὶ Οροσγίετα 1ῃἰθγργοίθη, 
ΒΟΓΡ( γαῖ ΠῚ ΘΑΟΓΑΓΌ ΠΏ, 4108 ν᾿ ΘΑ Π}}}8 νουβαΐοϑ 6856 
1 ΘΧΡ  Ιοδη 15 1018 Ὠυμηδηῖβ ουγᾶ, Πρ Θης18, τονο- 

τοηξϊᾶ, τηοα681ἃ, ΓΕΙΙρΡΊΟη 6 8460 δηίδ, υ τονοςσδγρηΐ 
οἴγηῖα 61ΠρΘη 1858) δα ργροδρίογυπ), ρΓαπητηδίοο- 
ται ΒΌ 01 1Π|δίοτῃ εἰ ορβογνδίϊ οημηλ νογιδίθιη." 

ϑυςῇ, 1Π6η, 15 [6 Κιπὰ οἵ ̓ Ἰηἰογρτγεϊδιίοη ψὩ]οΝ {ἢ 6 
ἙΙοΣ [48 βυβίθιῃδί αν οηἀθανουγοά ἰο ἴοσῃ; ψηἢ 
Ψἢδί 80 6688 ἢ6 τη18[ ΠΟΥ͂ ἰδᾶνα [0 ἢ18 ἰραγηϑά δηΐ 
Ἄδηδϊὰ γσοδάθιβ (ο ἀδίθγιηηθ, Οπα (δίηρ' ἢ6 πημδὲ 
θ6. Ρεγι6α ἴο ΟΌβοσνο, ὨδηΊΘΪΥ, {πᾶ ἴῃ {Πα 56166- 
[Οἢ ΟΥ̓ τηδί(6Γ, 88 61] 45 ἰη ἰῃ6 δἀ] υϑίπηρης οὗ ἸαΓγίηρ; 
1πἰογργθίδιοηβ, ἢ8 ἢ885 θθθὴ ριυάοα ΟΥ̓ ἰΠ6 βέγιοίδϑὶ 
ἹρΑΓ Δ 1γΥγ. 8 τηαχίπ] ἢ88 ἜΥῸΣ ᾿66η---ἰς 7705 
ἈἘιξωΐμδυο μιαΐ, ποΐῖο αἰδογίπιδπο μαδοῦο; οΥ, ἴῃ ἢ 6 
ψΟσ5 οἵ Ἀ]αίο, (ἀαῈ ΒΘρυ]. 614.) ὅπη ἂν ὁ λόγος, 

ὥσπερ πνεῦμα, φέρῃ, ταύτῃ ἱτένν. ΤΒουρΡΉ υηξεὶρηθα!γ 

δηἀ σοῃϑβοϊθῃτ οὐ 5} διίδοῃοά το [Π6 ΟΒυΓοῇ οὗ ψῃϊοῦ 
ἢθ ἢ88 6 ὨοποὺΓ ἐο Ὀ6 8 Ραϑίοσ, γεῖ (ῃ6 ΕΔΙτοΣ ἢδ58 
Θηἀοανουγοά [0 ργϑβεγνα (Π6 βιίγιοίθϑί ᾿πηραγε δ! γ ἴῃ 
δα) υϑθῃρ [ἢ6 ἱπίογργθίδιοη οὐ 411 ῃοβθ ἰαχίϑ οἡ 
Ὁ ὮΙΟἢ δὴν ἀἰδγθησα οὗὨ ορίῃπίοη ὈΠΉΔΡΡΙΪΥ 58ι05|8.5 



ΧΝ] ΡΆΕΒΕΑΟΘΕ. 

ΔΙΏΟηρ {Π6 νϑΓΟῚ8 ἀδηοτη!ηδίίοηθ οὐ ῥγοίδββϑιηρ, 
Ομ γί βείδηβ. δ0 ἔαγ, ἱπάβεά, ἔτοιῃ νυ] ρῚῪ ἀρρτϑ» 

ναιϊηρ {πΠ6 ὈϊΘΓη685 οὗ [Π6 οὐΐέιωη, ἐποοίορίομπι, ἮΘ 
ψουϊά γαῖ θοῦ βοιιπὰ δὴ ζΖγθηίομηι ἴο ἢϊ8 πη ηὐβίθγία] 
Ὀγοίῆγθη, οἵ δνϑῦὺ ἀθηοιηϊηδίίοῃ, {πὶ ΕΡΉΓΑΙ η 

ρη πὸ ἸοηρῈΓ δηνΥ 44}, ποῦ Ψυ084ἢ νὸχ ΕΡ γδίτη; 
(δι 41} (οοπϑί ἀθγίηρσ {Π6 ἀοπδια! 685 δηᾶ, ἴῃ ἐγατῃ, 

1η6 υπἰπιροτίδηςσθ οὗ πιᾶην σοηϊγονογίο ροϊηΐϑ,) 
τσὴ α57᾽66 ἐο αἰ 76, Ἔν ὺ γοπηθιπθοσίησ [86 πιαχὶπὶ 
οὗ Αὐυρυϑιη--- Μείμιδ δὲ ἀμδίέαγο (6 οοσομίἐϊ5 φιὰπι 
ἤϊξίσαγο 46 Ἰποογεϊα,᾽ 

ἜΒ6 υἱ]έγν, δηἃ ονθη ὨΘΟΘββΥ οὗ δ ἢ ἃ ΨΟΙΚ 88 
δ ὈΓοδθηΐ, 15 ἴοο ΟὈν!οιΙβ ἴο ἡ6ρα 1Πη8ι5[1ηρ' ΠΡΟΏ. 
Ιὴ ογάοὺ ἰο ρίασα 18 οῇ ἃ ἔδιγ ἰοοίίηρ ἴῃ τ6 σοηΐοδβέ 
ν᾽ οἢ γα ἤᾶνα ρογρϑίμδ! Υ ἰο τηδϊηΐδϊη Ὀοίῃ ἀραϊηϑὲ 
1ηΗ4618 ἀη ϑ'οΘρΡΙΙ68, 10 18 ΒΌΓΟΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ {μὲ {Π 6 
{6 80η86 οἵὁ δοιιρίιΓα, ο ψησἢ 6 σοῃ 4} 
ΔΡΡροδὶ, βου] θ6, δὲ ἰϑρηρίῃ, ΠΥ δηά βα0 58 Ο ΟΓΗΥ 
δϑοουίδϊ πθά, Βυΐ {Π18 σαπποίῖ δα ἄοῃα ψήθμους τὶ ά- 
ἄϊηρ οὐγβοῖναβ οὗ ἐπ Θη886 Π18455685 οὗ ἰδ ποὰ μθθεν 
ψ πο μάνα ὨΠΠογίο γαΐῆοῦ οηοιμηθογοὰ ἐδ 88» 

δἰϑίεἃ οὐ Ἔχϑύζιοηϑ. [{ 888 ὕθθῃ 8414, δΔη4 ρϑσῇδρβ 
ἐγυΐγ, πᾶ, 1 [Π6 βογιρύατοβ ψεσθ ψ6}} πηάἀεογβίοοά, 
{ποτα ποιὰ θ6 πο [πῆ46]5. Νον, [88 Ἑαϊέον ἐγιιϑά 
ἣδ 18. ποΐ ἰοο βαηριηθ ἢ Βορίηρ {πὶ {π6 ργοϑθηΐξ 
ΨΟΓΚ ΠΙΔΥ ταδίογίΆ}} Υ τη ἴο γθίηονθ ἴῆ6 ργε) ἐσ θέ 
οὔ υηθεϊονδγβ, ΒΥ βῃονίηρ τῃθιη {Π4ι {πὸ Ναὸν 165» 
{απισηῦ ἐδ σΆρΡΔὈ]ό οὗ ἃ πιοβϑί σγϑί!οηδὶ ἀῃά σοπϑίβεθηξ 
ἰηςασργοίδιιοη. [{ τδύ, πιογθόνοι, Πα 15 ψ 1 Ππρ' ἴοὸ 
ΠοΡΘ, ἱπάιιςα 50πΊ6 ΟΥ̓ ἢ 8 ἔβ]ονν Οἢ εἰβιϊδη5, ργοΐββϑι ν᾽ 
ϑοοίηίαπ (δηδῖ9, ἐ0 γο- σηϑ δ [π6 στουπβ οἡ ψ ΠΟ ἢ 
(Π6 ορίηίοηϑ. {ΠΟΥ 50 σοηηάθην ρῥτοπηα)ραῦθ. ἃγέ 



ΡΕΕΕΑΓΕ, χΧΥῚΣ 

8Γ6 ΓΟΑΙΪῪ ἐουπάοά ; ἐΐωδ (Π6Υ σδηποῖ, βυγοὶν, [Ὰ1} ἕο 
866 ον ἀφοϊάἀοάΪγ θοΐὰ τῃ6 ἐδ. ΠὩΟΩΥ οὗ ϑογιρίυγθ 
δηά [86 ψεῖρδι οὐ δυιῃοσν ἃγο δραϊηϑὶ (πε. Τύρου 
{ῃ6 σὙἢο]6, {Π6 σοῦκ 1] θὲ δαυδ!ν σδ]ου]αιοὰ το 
διίθποο (86 ᾿ηβαο6], δηά τοί ὈοΒ (86 δοσρίϊς δπὰ 

186 ἐλῃηαίς, 
ΤὨα ἐοο  ἰϑῖι δηᾶ ἱγγανόγθηΐς βρθουϊδίίομβ οὗ ψμδξ 

δῖ΄6 ἰογηθὰ {6 Παέῤἑοπαζιδέα, [6 ΒαΙΓΟΓ 88 ποῖ 

(βουσδέ ψογίῃυ οὔ ποίϊοθ, τη οἷ 1685 τοί δίιοι ; [ῸΓ, 

88 Ὀγ. Τιιτηδὴ ΤΓΌΪΥ Τοὔϑογνα8, “ φιοέξμδ οαἰ ΟΡΙΠΙΟΠΘΣ 
δ] ϑηιοά! βοὺ ροέΐϊμς ΞΚρηιοηέα ταδῃϊδϑίδ, δι] ΘῈ 010 
Ρυίογιῖβδο ααδτῃ σοπμπθιηοζᾷβ86.᾿ἢ 
ΤΠ τοϑάθγ ψ1}} ὀῦβεσνα δὲ (ἢ6 ἙπΙοῦ μ88 παΐ 

βίνθη δῇγ ἱντβεουυοτιον ἰο 6 Βοακβ8, υϑΐὶ (ἢ 
ἐχοοθρίίοη οὗ {π6 οϑμοὶ οὗ δι. Ζοβη (ἰο νοὶ πᾳ 
ἢ885 ῥγεῆχρά ἃ ἔγε ἰγδηϑίφιοη οὐ τῆ να! ]6 Ῥγο- 
Ιοροιλθῃᾶ οἵ Ὦγ. Τιτ84η}., δηὰ, ἴον ἐξὲδ ΓΟΆΒΟΒ, δέῃ 

ἢθ σορϑιάογοά [{ἢδὲ 8[ηγοϑ8ἱ 8}} ῃ͵8 τοδάδθσβ ΡῈ δίγεδαν 
ἢ ῬΟΒΒΘββΙῃ οὗ (6 Πη4ϑΈ 6] ψοτΚΒ οὗ Βρ. Του] η6, 
Ῥτγοΐδβεϑογ Μιομδβ 15, Βίβῃορ Μδγβϑῃ, δηὰ ββρεοιαὶν 
Μτ. Ηογηθ᾿βιροϑί πβοίυ!] Ππέγοκμοξίοι ; ἴῃ ἡ ΒΙςἢ [Πότ 
18 80 Δ ΠΏ ΓΔ016 ἃ σοησοηίγδίοη οὗ 411 [186 πιοβί 1ΠΡΟΓ- 

ἴδηι ἰηΐογεηδίίοη οο]]ροίρα ἔγοηι [ἢ 8 πηοδί διηΐμοπξ 
ΤΒοοϊορίδη8, οἡ ἐπ 8016 οἱ οὗἁὨ ΒΙΒ]164] ογ ἰοἰδπὶ δη4 
Ἰηἰογργοίδίοη, (δὶ 1 ἴὩΔΥ ὯὮδ σοῃδιήθγοα δ]ηγοβί 
1Π6ΙΒΡΘΏΒΔὮΪΘ (0 ΘΥΘΡΥ διιιάρηΐς ἴῃ {πθοϊορν. ἘὸΣ 

ΒΘΑΓΙΥ {Π|6 58 π1ρ γθϑβοη {116 ἙΔΙΤΟΓ [88 ἀδο] 6 πηδην 
ἀϊβουβϑίοηϑβ οἵ ογαϊπαγν δηΠ ΓΔ ΠΏ: ΔΓ 4168 1008 ; βοἢ 

Ἰηἰογιηδίίοη, ἤθη γααιίγοά, τυ Ὧδ ρυηᾶ ἴῃ {πὸ 

πι86.πι| αἰ δίγβοίβ οὗ Μτσ, Ἐ]β6γ δηα Μσ. 51.496, βηᾶ (86 
Ὑγραίῖβεβ οὐ β'δογθά (ὐδοργδρῇυ δηὰ Αη αι 65, 1η- 
οἰυάίηρ Μτ. Ηογηθ᾽ 5 [ηἰγοάἀπςίίοη. [Ιη ἔδοεΐ, ἴῃ ογάδθσ 

νΟΙ, 1. Ὀ 



χυ[οΕῈ ῬΆΕΕΑΟΕ. 

ἴο ΔΟσΟΠΊΡ 18}: {Π18 ϑυπορίϊο σοηοοηέγαξίοη οὗ ον 
Θαροδίέϊοπ δηὰ θη]ρῃίαποα ἐἰμδέγαἴΐοη ᾿ς ὨΪη δηγ 
τηοογαίθ 1Ἰπ|ϊ8, {Π6 ΕΑΙΟΓ ἢᾶ5 Ὀδθθὴ οοιῃρεϊ!εά 
ΒΥΒι ΙΔ. ΟΔΙῪ (0 ΟΠ], ποῖ ΟἾΪΥ 580.06}} τηΐηοῦ ἀοία1}5 88 
[Πο86 7.8 δαάνοτίαα ἴο, δῖ 4180 81} σοπ)]δοξαγαὶ οηθῃ- 
ἀδίίουβ ψηδίβοανοσ, πο] αΐϊηρ ταϊηπέθ ογ ἶσα] ἀ18- 
Οὐ β8:0η8 Οἡ πηΠπηρογίδης νϑγίουβ γϑδαϊηρβ; δηά, 
ΤΏΟΓΘΟΥΘΙ, ὙΠδίσθνογ τηδίογ 15 ΡΌΓΟΪΥ σοηίγονθεβαὶ 

ΟΓ ΡοΪεπηῖοαὶ, δηα, ἤμην, (ἢ ἔδνγ Θχοθροηβ,) 
Ὑ]δίαν ο 15. ΠΠΘΓΟΙΥῪ ῥγδοίίσαὶ. ΤΏ ογάθγ (ῃ6 τηοτα 
οἤδοίυδ! ν ἴο δοσοιρ] 8ῃ (Π6 αὔόονθ ἀθϑίγαθίθ οὔ- 
76οἴ8, {Π8 αἰπιοϑί σοπάδηβδίίοη δηὰ σοιηργθββίοῃ 
οὗ τὴ6 τηδίίοῦ π88 θθθὴ δᾶαορίθα σοῃϑβίβίθης ψ τ 

Ρογβριοαϊέν, δηὰ {Π6 αἰπιοϑὲ ὈγΟνΥ οἱ βέγ]16 8δά- 
ΤΩ 551016 ΜΉ Ρτοργί οἰυ οἵ ἰδηρτάρθ. 

Τῆς Εάιίοῦ τηιϑύ ποΐ Ομ ἰο βἰῖθ (ἢαΐ, ἴὉΣ ΓΘαβΟηΚ9 

Ὠοΐ ὨΘΟΘΒΘΑΓῪ (0 6 ἀοίΔ!]εα ἰο (Π6 ῬΌΘ]1ς, 15 ρΡ΄δη 
γγὰ8 οί ΠΥ ἀσνοὶοροα Ὀείοτγα {π6 120 ΤσΠαρίογ οὐ 
“ι. Μαδί πον ΒΒ αο8ρ6]. Τὸ οβξδβοίυδιγ τοπγοάν, μον- 
ΘΥΘΙ, ΔΩΏΥ ἀσῇοίθηοΥ, 10 15 ἢ18 Ἰη θη ς!!0ἢ 0 Ργαρᾶγα 
ἔοτ ρυδ]σαίίοη τ (Π6 94 Ῥαγὶ (νηοῦ ψ111}1, Π6 

σα] υ] 65, ἀρροδγῦ δροιέ 9 ΔηυδτΥ ποχί), δὴ “ρροηάϊεα, 

ὈΥ νοῦ πᾶ ρογοη ψΜ1}} Ὀ6 γραῖα οἵ 88 τηυςῇ ἴῃ 
ἀοίδ}}] 48 (6 γοϑίύ. ΤυΥροργδρι!οαὶ ΟΥΓΟΓΒ ἰἢ 80 
οἰαθοταίθα δηὰ ογιςαὶ ἃ ψοσκ Μ6ΥΘ πηδνο! Δ 16. 
ΤΠον ψ1}}, πόνψονοσγ, (86 ΕΙΟΓ ὈοΙΐονο5, 6 οαπά 

σοΟΙρΡΑΥδίΙν ον ἔδνν Δηἃ υπϊπιρογίδηίΐ, δηὰ ἔῸγ {ἢ} 15 
ἢἷ8 ρΙοαΐ αἀϊἰβίδῃσα ἴτομα {π6 ργεββ, δῃὰ (6 ἀἢ- 
οὐ} 168 ἀγιϑίηρ ἔγοπι [ἢ6 ΟὈβουγυ οὗ ἢ15 ρδοθ, ν}}}, 

6 ἰγυαβί5θ, Ὀ6 {πουρῃξ 8 βυβιοίϊθηί ὄχουβθ. Μοζγε- 
ον οῦ, ἴῃ υπϊζηρ δυο αἰδ)θοέα πιοηιῦγα, ᾿οίογορα- 
ΠΘΟΙ5 ἴῃ {ΠΘηλδοῖνοθ, ἔγθαι θην ἀσογινοα [τοπὶ νᾶ- 



ΡΆΕΕΒΡΑΟΕ. ΧΙΧ 

τίουϑ ἰδηρσυδροθ, δηά γοαυϊτηρ (ἢ Π6 τᾶν θ6 κ]- 
Ιονοά {Π6 Θχργθββίοη) ἃ βογί οἵ ἔδέογαγῳ ἀουε-  αἱέ- 
ἥηρ, ἰῃ6 ἙαΙΟΓ ἔδδιβ ἢ πιᾶὺ ποὺ αἰισαψο Ὦᾶνα δἵ- 
ἰΔιπηρα [ῃ6 ἐωμοϊάμδ οΥΟ, ἨΟΓ, 1ῃ δυο ᾿Ἰῃϑίδηςο, 886- 

σρϑάβα ἴῇ σαργεβοηίηρ ἴἢ6 ἐγ 8 δθη86 (οἴϊθη οῦ- 
ΒΟΌΓΟ δηα ᾿ηνοϊνρα) οὗ ἢ!8 δΔυίδογ, (πουρῇ δοπιοέϊηιοθϑ 
(86 τηυβῖ Ῥερ ἰο οὔβεσνθ) 6 [88 ἰβκϑη ἐδ ΠΡογΥ 
ποΐ ον οὗ Ἰορρίηρ ΟΥ̓ εχογοβοθῆσθβ, δη οοπη- 
Ὀτοβδίηρ ΓΑΏΌΠρΡ Γαδϑοηϊηρθ, θὰ ὄνθῃ οὗ 810- 
Ὀἰγιηρ ἃ ἰκ ἴῃ τῆ οσἤδίη οὗὅὨ ἀγριιπιοηΐ, οὐ οὗ β0Ὁ- 
Βι{{ΠΠρ ἃ ΒΙΠΊΡΙΘΓ ΘΧρ δηδίιου ἴῃ ἰῃ6 ρἷδοθ οὗ 8 
τοοοηῃάϊία Ομ ; ἰδεῖ ῖ65 ἢοΐ ἀηνγαγγδηία]α, δηα βοῇ 

88 ΤΏΔΥ ὃ6 ἀεΐξηάοά Ὀγ τἢ6 Πίρῇ δυιποσιγ οὐ (ἢ6 
{γδηϑδίουβ οὐ ΜιΊσἤἢδ6 115 δηά Μαι:1᾽ 5 Οσεοκ αγδη- 
δΥ. Τῇ ΕἙαϊίοῦ τηυϑὲ ποί οπμξ (0 οὔβθγνα (δέ 
[6 88, νι} ρσγοαῖ αΠροησα, ἔογιηθα ρ]οβϑαγίαὶ 
ηοία8, 51Π|}18 (0 {πο86 οὗἩ Βρ. ΒΙοπιῆοὶ ἃ ου ΖΕ ΒΟ γΥ- 
Ι5, οὐ 81} (ἢ8 ψογάβ, ρἤγαβθβ, δη ΤᾺΌγῇ}111485 οὗ {ῃ6 

Ιραϑῖ ᾿πηρογίϑηςθ οὐ ἀΠΠΠΟΌΪΥ, ὈΥῪ ψ Ισἢ (Π6 διυάοηςᾷ 
Ψ1} σϑηθγα!ν Ὀ6 βραγοά {{|6 ᾿γκβοπηθ ἰ8κ οὔ γηϊηρ; 
ΟΥΓ {πΠ6 ρᾶρεβ οὗ 1 χίσουβ. ὙΠοβ6 ἰῃ6 Ἑάϊίοσ 

ἰγτυδί8. Μη] δ6 ἰουη δηλ ΘΠ βθγνί θα} ]6, 65ρ6- 
οἴ4}}Ὺ ἴο ἢ15 γουῃροΓ Γοδά6Γ8, 

ΙΓ τὸ Ὀ6 ρεγπημ6α το ἴῃ6 Αιἰῆον ἰο δάνοσγί ἰὸ 
ἸΏΪΠΟΥ τηδί(ογβ, ἢ6 ψου]ά β8ὺ (δ 1π6 {γρ68, ἰγρο- 
ΘΡΔΡΗΥ, 8η4 ΡΆΡΘΙ ἅΓ6 5.6. ἃ5 τηῖρῃς Ὀ6 Θχροοίοά 
ἔτοτλ. {6 ἀϊβεϊρ! πο 5Κ1}} δηά δχρϑγίθησα οὐ {ἢ68 
Ῥγιηΐοσ, δηἀ {Π6 ψν6}} Κηονῃ ΠΡ Θγα] ν οὗ (ἢ6 Ῥὰυῦ- 
βῆογσ. Τὴ ΕΠΙΓΟΓ πᾶν 6 ρογπηθα ἰο ΟὈβΕΙνΘ, 
(ῃ 8ἃ85 ἢ6 ἢδ5 βϑραγο πὸ ἑἰαϑοιμγ, 50 ΠοΙΓΠΟΓ ἢ88 
ἢὯθ ἀφο! ηρθὰ απ Θαροηδο ΜὮϊοἢ τρίς 6 Π6Ο63- 
ΒΆΓΥ ἴ0 {π6 {ΓΙ Παγδῆσα οὗ [118 ψόοῦκ, ΡΥ 1ῃ6 ρυγ- 

"Φ 



ὙΧ ῬΒΒΕΑΟΕ,. 

σἤαϑο οὗ δνοσν οχερθίοδὶ ΟΥΓ Ρῃ]οϊορίοαὶ ρυθ]ὶ- 
οθίίοη οἵ {86 φα8ῖ ἱπιρογίδῃοθο. Οὧἕ (Π6 ρῥγϑϑϑὴϊξ ἔπ- 
Ροτγίδηϊ υπάογίδ κηρὶ ἢ ΠΙΔΥ 6 8814, ᾿Ἰπάθοϑά, (ο ἕᾶνα 
Θχροηάεα ἃ ἔογίαπο, ἀπα ἤδησοα 6 σοηἤαθηί Υ {γοῦν 8 
ἢ 561 οἢ (ῃ6 ραϊγοηδρεα δπὰ βϑυρροτγί οὗ (Β8 ΟΠυγοῖ 
(ο οἷ ἢ6 88 Θβρθοιδ εν ἀοαϊςαίοα {8688 ἢϊ8 Ὀ68ι 
ΒΟΥνΊ 68, ἃπα ἰῃ ψῷοβο σϑιδα ἢ6 ΟἾΪΥ 848Κ8 (ο 6 
ΘΠ ΔὈ]οἀ (οἰ θουΓ ποῖα οδοίι! }γ, 80 {Π8ὲ (0 ε186 [116 
ψογὰβΒ οὗ Τιοτὰ Βδοθη) ας ἠδ λὰς ἠδέμογέο ἐϊυοά 

ἔο δἐ μάν, ὧδ πιαψ ποέ λοποοίογ ἐδ ὃ6 σοηιρεϊ θα ἐο ϑέμαν 
ἐο ἔνε. ὙΠπουρῇ, δ (ῃ6 ργϑβθηΐ, 6 οδῆ, ΗΝ 6408] 

{γα ἢ δηἀ σοποθγῃ, ΔΡΡΙΥ ἴο 818 ον σ886 (86 ᾿τρτγθ8- 
βῖίν 6 'ψογάβ οἵπ Μαπίιδη Βατ᾿ά---- 

“Πγβηάία βϑρε αἰἰδι5 τωλη ανίτηι15 ΠἸογάσα δα] οἷς, 

ΤΩ (ΟἸ1χ ᾿ο]ΐυτι, οἵ δζου 68. ἀοσαϊ δῆ ἀνθῃθ.᾽" 

Οὐ (86 1} οὗὨ βϑυς ἢ ἃ ρῥΙδῃ 88 (86 ργϑϑθηΐξ ἴῃ 
ἀονοϊορίης 6 ἀθίδ!]8β οὗ δὴν Ἵχίθηβίνα Ῥγδηςῇ οὗ 
Κηον]οάσο, [ΘΓ οδη 6 Ὀὰΐ οη6 Ορίπίοη. ϑυπορ- 
εἰσ] Ὀιρσοϑίβ ἤᾶνο ἰοηρ Ῥθθῆ ἔουπα δια ΠΟ ΠΟΥ βθγ- 
νΊ ΘΑ Ὁ ]6 ἴῃ (Π6 βίυαν οὔτε Ζαιυ, Ποτ Μ11} (6 Ὺ Ρσονθ 
1688 υϑοέ} ἴῃ {πὶ οὗ 7Τλοοίορσψ, απιὶ, ἃ5 θΟΟΚΒ ἃγα 

ΤΑΡΊΑΙΥ τὴ] ΠΡ γἱηρ, 884 Κηον θαῦμα 18 Ρογροϑίυδι]ν 
ΟἹ 16 ἴπογθαβθ, {ΠΟῪ τησϑί 8000 δ6 Πα ἰθρΘΏ58016. 
ὙΠΘΓΘ 18, ῬΘΓΠΔΡ8, ΠΟ βοίθησθ ΒΊΟΝ ΠΠΟΓΘ 5 ΓΟΏΡΙΥ 
ἨΏΡΓΘΒΒ6Β ὁ {Π6 τηϊηἀ5 οἵ βιιἀ6ηΐ8 (86 ἐγ ἢ οὗ [Π6 
πηρΓοϑϑίνα δάδρθ, γέ ἐβ ἰοπρ, απὰ ἰδ ἰδ δλογέ; 
δίῃ 1{ 18.560 Οχίθηβινθ 88 ἴο γϑαθῖγα δοηι6 δια [τοπὶ 
ΔΙπλοϑῦ δβνϑῦν οἴπογ, δη οα]οι αι ἰο ΠΥ οι ρίοΥ 
16 ἰαθοιτβ οὗ {πὸ ἰοηροϑὶ 8. οοπορι, ἔοο, 9 
ἐΐγιθ, ταυϑί, ο 411} ρϑύβοῃβ, δὲ βνϑγυ ρογίοἀἄ οἵ 18, θ6 



ΡΆΚΞΕΑΛΟΕ. χχὲ 

οοῃβίἀογοά Ὠϊρηὲν πηρογίαπί, Βυΐ Θϑροοι δε γ ἴο βυςῇ 
8.8 ΔΥ6 ὈῬΓΟΒθοι Σρ᾽ ἃ σουΓ86 οὗ Αοδέδιῃϊοδὶ θἀποδἤοῃ, 
816 ΘΟσΙΡΙ θα ἰῃ ῬΓΟΡδγαιοἢ [ῸΓ {Π6 ΤΟΣ ΒΌΓΥ, ΟΥ ΔΓ6 
δηραρθοά ἴἢ 86 ἀϊδοῆαγρα οἵ 118 πηροτγίδηϊ, θεῖ 1π|- 
ΡΙοδβιπρ ἀμι16858. ΝΟΣ οδῃ ἴ δ ΠΆΡΓΟΡΕΓ ἰοῦ {ῃ6 
ΕἙάῖῖοῦ ἰο δἀνογί ἰο {π6 υϑῦν οοπϑί ον αδίς σαυϊηρ οὗ 
οὔρεπδο ὙΠισοΐ τῆ6 ῬοΟββθβϑῖθῃ οὗ {Π18 σοῦκ ΜΠ] ὁο- 
ΟΑΒΙΟΏ ἰο 4}} Ἰῇοβθ ΠΟ Δβρῖγα (ο δἰίδῃ 8ῃ δοσιιγαίρ 
Ιηἰογρτοίδιίοη οὗ [πΠ6 τηοβϑὲ ἀπ, οὗ 411 ὈοοΚ8, οὗ 
ἰο ἔογιη ἐουσοῖ ν᾽ θ8 ΟἹ (6 πηοϑύ τηοπγηδπίοιϑ οἷ 41] 
δυὐν]εοῖΒ. ΤΠΪΐ8 15, ᾿ηἀ 6664, ἃ τϑβι]ῖ οὗἁ δϊ8 ἸδΌΟΙΙΓΒ, 

ΨΒΙΟῆ, σοηϑίἄοσιηρ ἰῃ6 νΕΓῪ ᾿ἰπξέοα τη 8η8 Οἵ τηοβί 
οὗὁἩ ἢ15 Μιηϊβίογίαὶ Ὀγοιῆγθη, οὗἩ δνϑγὺ ἀθῃομπηδίιοη, 
ἢ6 σαηποῖ Βυὲ σοηίοη)ρίδία ἢ ῬΕΟΌ ΑΓ δα 840] οῃ. 

ΤΙ ἙάϊοΥ πιυβϑὲ ποῖ σςοποῖαάο ἘΠ ]8 8] 1ρ. βκοίοῃ οὗ 
818 ρίδη νι ποὰΐ δαάνογίηρ ἴο οπθ Οἴ6Γ πηρογίδῃξ 
8ηα οτἱρίηδὶ δαΐυσα οὗ ἢ185 ψοῦκ, νΒΙΟἢ 15 οα]ου]δίοὰ 
ἴο βίδιῃρ 8 Ῥβοι δὺ δι ΠΟΥ Εν οὐ 10; πβηοὶν, (Πδὲ 
Θδοἢ ροτγίίοῃ π85. Ὀ66η, τυλογουεῦ 1ὲ τὐαδ ργαοίξοαδίο, 
ΑΙΓΙΥ ἀβογιθθά ἴο 118 τϑβρϑοῖίνα δυίμοσ," δη ἃ βοσα 
ΨΑΓΙΟΙ8 ᾿πιογργοίδιίοηϑ ἃγ ἀδία]θα, [ἢ6 Ὡϑηλθ68 οὗ 
{πὸ ρυίηοιραὶ (οπημηθηίδίοιβ ἀπά ΟΥἸε168 ΌῪ ψΠοπὶ 
Θδαἢ ἢδ8 θθθη πηαϊηἰδι θά, ἃγὸ βϑῇργα γ βἰαϊοά;; (ἢ 8.8 

8 απο (Π6 φαέἰογαοίογίποδ5 απά ἀοβηϊίο αμέξογὶέψ 
οὗ ἃ ΟὈνριις Κζαγίονιεμι, νυ {Π6 οοπυδηΐοποθ ἀπά 
»Ῥογδρὶομέψ οὔα Ογἐϊοαί Πὶροοί. 

ἘΞ ΘῈΟἢ Αηποίαι!οηΒ 88 ἴᾶνθ "0 δίρπαίμγο ΔΥῸ ὈΒΌΔΙΪΥ οἰ Γ θη- 

εἰγεῖγ, ΟΥ ἴῃ ἃ σγεαῖ ἀἜσζεθ, οὐἹρίηδὶ ; [που ρ ἢ οσοδβίοπα γ (πῃ Βαϊ ΟΣ 

οδη οἷαίπι ΠΟ Βίρῃεν ογεαϊϊ ἴπδη {παῖ οὗ μανίπρ' αἰ] η]Υ σοἸ]οοιοά 

ἰορεῖθεῦ τηδὴΥ βοαί(ογεὰ ἔγαρτηδηῖϑ, ΘΔΟ ἢ ἴο00 τηϊηιϊο ἰο ὑε τεοι δες 

ἴο ἰἴ8 εβραςίΐνα δῖον, ἢΐο ΟἿ τΏ838, 8η6 βοιηδιϊπι68 του ]άοα (ἢς 

ψ»ἢ01]6 ἀπονν ὈΥ ἴῆς δαορίϊοη οὗ ἢϊβ οὐ ἢ ΓΔΕΘΟΪΟΡΎ. 



ΧΧῚΪ ῬΈΕΕΑΟΘΕ, 

ΕἸΛΑΙγ, ἴῃ 1Π6 Ῥγθβθηΐ ψοσῖς ἔἤθγα 1] θ6 ἔουπά 
ὉΥ (Ἀγ 1Π6 ρτγοαίθδί ψυδηςν οὗ ναϊμαδίο δχορεϊοαϊ 
απά ρλϊίοίοσιοαἰ πιαΐξεν' ὄνοὸσ γοῖ Ὀτουρῇῃξ ἰοροίμογ, 
ΠΟ 1πΠσοηϑβιογδῦ] ροτίίοη οὗ ψῃϊοἢ Πᾶ5 θ6θη δι ογίο 

ἘΠΚΏΟΨ ΠΏ, ΟΥ̓ 1ΠΔΟΟΘΒ51016 ἴΟ ΠΊΔΩΥ π]6η οὗ ἰδδγπίηρ, 
νυΐ ψ σῇ πον, ὈΥ Ὀδίηρ (ἢ ΠσοἸ]]Θοίο, ἀϊρεβίοά, 

Β[Π10}1Ώ{{64, δηἀ ἰγαηϑἰδίθα ᾿ηΐο {πΠ6 νϑγηδοῦδγ ἐοηρσιιθ, 
Ψ1}} Ὀ6, 85 10 6 ΓΘ, δηρταῖοα ᾿ητο ηρ δὰ Ἀ[ΠΘο]ορ!ςοαὶ 
Ἰτοταΐαγο, Ὀ6 Ὀτουρῇῃξ, 'ἰΠ β8οπηθ τηθᾶβιιγο, ΜΙ ΠΙη 

(6 τοδοῇ οἵ δνθσυ (οἰθγα] ψ 6 }} βἀπσαίθα ῬΘγβοη, 
δηά {8 Ὀ6 τη846 ἀνδι]Δ 6 ἴο {Π6 ΣΘ] ρΊ οι. 1πϑίγας- 
τἰοη οἵὗὨ 4}} ᾿π|6]]Πρσοηΐ δηα νυ 6}}-1ηογπχοα ΟΠ τ 148. 

Τί ἙΔιογ 88 ΟὨΪΥ ἰο οὔξδυ μρ 18 ἀδνουΐ ἐπδη 8 
ἰο {μι Βείηρ ΟΥὉἩ ΨΟ86 ρΓΔΟΙΟΙΙ8 ΒΌΡΡογ ἢθ ἢ88 
θδδη δῃδυ θα ἴο ϑοσοπρ] Ἰ5ἢ 80 σοηβ: ἀογαὈΪ6 ἃ ρογίϊοῃ 
οὗἨ 18 ἀγάπουβ υπάογίβκίηρ, δηα 58 ρτδγθγ {πὰ 
Ἠς νουϊὰ δ6 ρεοαβθά ἰο 1685 1 ψῈὮ ᾿Β6 688, 
ἴο {86 1Π]Πυϑἰταίίοη οὗ {Πο86 βδογθά γϑοογάβ δηά (ῃαΐ 
ἀϊνῖπα τοὶ! σίοη ἴῃ ψ ῃῖ ἢ [ἢ6 ΕΔΙΐοῦ [6615 80 ἄδθορ ἃ 
ῬΟΥΒΟΏΔΪ 1ηἰογαβί, ἰο ψῃϊοἢ ἢ6 ἢ85 ἀραϊοαίοα το ἢ 
οὔ ν18 γουῇ, πιοδὲ οἱ ἢ18 τἸηδίυγιν, δηα 18 ργθραγοα 
ἴο ἀενοία {ἢ6 Μ]1Ο]6 οἵ 18 Τπΐαγα 116. 

Τυρῦὺν, αν 80, 1896. 



ΓσΟΒΚΒΕΟΤΙΟΝ5Ξ. 

51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂, νοι. 1. 

ῬλΟΕ 9, ᾿ἴη6 19, ξὸγ βῃουϊά πο, γεαα βῃῃου]ὰ Ὀ6---Ὁ. 7, υγἱά. γεαά. 
οἵκιον“--Ὦ. 8, τεαἀ μεοοδίοσὶ βρθη)---. 8, θερ. ϑυ σε γ8.---ρ. 90, 1. ὅ, 
ον Μεηβοπεοηΐυβ, γεαά Μουκοῃεηίυ---Ὀ. 35,1. 14, [ον ἔγοπ, γεαὰ ἴον 
--Ῥ. 33, δδουΐὶ υἱά. (07 ἴοσγ, τεδὰ ἤγοπι--- Ὁ. 87, τηϊά, ον ἀἱρὶιϊ, τεαὰ 
ἀϊρῖῖο---Ρ. 40, [ον Ῥβ8]ηι, γοαα 4 ϑατηυοὶ---ρ. 44, [0γ ου]]εοίδηεο, τοαὰ 
(ςΟἸ]δοἴΠ68---». 48,1. 29, τεαὰ ἴο αοἀ---ρ. 51, βυὺ ἤη. τεαα μιάσματα. 
Ρ. 52. 1. 8, τεαὰ Ὦ πόλλο»---Ὀ. δ7, τεαά διαφυγὼν---Ὀ. 58, 1. 80, [οτ 
ΓΘ, τεαὰ ννετε---Η. 59, δρουΐ εῃὰ, ὕοὸγ ὑπήφνταις, τεαὴ ὑπήρεται:ε--- 
Ῥ. 61, τεαὴ ὉτΟ) οἾ8----. 80, Ὀερ. τεαά κατάκεινται---Ὀ. 96, τοαά 
Οδίδκοσ---ρ. 102, δδουΐϊ οπὰ, ῥογ ες, γεαὰ 85116---Ὁ. 140,]. 89, [ον ἰ5, 
τεοαὰ 88---Ὁ. 140,1. 82, τεαὰ ννῇδη Δ ὈΓΑ Δ Πλ᾿Β ϑεγνδηΐ 85Κ5----ρ. 168, 
τοαα πατὴρ---Ὁ. 4221, 1. 25, ΚογΥ ἢε, τοαά δ6---. 459, }. 27, ΚΟΥ νν85, 
τεαὰ Μ6ἴ6---Ὁ. 262, ᾿ἴηςα 6 ἔγοπι Ὀοϊίοπι, ὅτ ποίίοι), γεαὰ Ὠδίυγο--- 
Ρ. 974, τεαὰ ἰσομοίρου----Ὁ. 977, τοαὰ ροϑ8ι1Π}---Ὁ. 480, ]. 10, 30 ̓ 
ὙΠΕΓο, τεαὰ Ἡ ΕΠ ΕΓ--Ὁ. 288. 1. 44, ξὉΓ ὉΥ τϑδη8, γεαὰ ΌΥ ΠΟ τηθδῃ9 
--".- 804,]. 18, ϑὸν ἴῃ ργοάυςε σδηιθ, γεαὰ ἴῃ ρσχοάϊοα πα σΟῃη:.-- 
Ρ. 807, αδουῖ εηα, γεαὰ δειπνοκλήτορες---Ὠ. 856, ὉΥ προσάκις, 
τεαὰ ὁσάκις---Ὁ. 856, αρουΐ 6ηα, ον Ηεγου]. γεαὰ ἨοΓδς].--ρ. 561], 
1, 17, αἴίεν ἀεδϑιγαοίίοη, ἀοὶο ἴΠαῖ---. 381, 1. 2.8, ἔογ 1 88γ, τεαὰ ἴ 
866---Ῥ. 882, τὰ. τεαά δάμ}ῖι---ρ. 392, δὈουϊ εηὰ. τεαὰ ἐκφύσεις. 
-τΡ. 597, 1. 26, τεαὰ τε Πεαγὰ “Ψ68ι13, ἰὴ ἀγὶπρ, δα άγοβϑ αοἱ--- 
Ρ. 549, !. 8, ἕοτ πογχά, γεαά νοσ]ὰ, 

5Τ. ΜΛΑΕΚ, νοι. 9. 

ῬΑΘῈ 6, 1ἴπ6 8, ἠεἶς οἵ---. 18.1. 8, ῶὼτ οδίαϊη, τγοαὰ τετηδίῃ --- 
Ρ. δ4,1. 48, ὕὸν ἄὔριια, τεαὰ ἅρτεδ---ρ. 57,1. 27, ξονγυ Βεοζαῦ, τοαὰ 
ΒεΖ8---Ὁ. 95, 1. 4, αἴίεγ οουἱὰ ὃ6 ἀεηϊοα ἐπδετέ ἔγοπι---ρ. 97, }. 16, 
ἴον ντῖογ ἴο (Π6 ἔγιιϊῦ, γεαὰ δἴῖεγ (ἢ6 ἔγυϊϊ---ρ. 106,1]. 18, ῶγ ψῆοηι, 
τεαά ΜἘὨϊΟἢ---Ὁ. 107,1. 4, ἥποπι δοέίοπι, ἔοΥ 'ϊ ννᾶ8, τεαα ἴΐ ντὰ8 ποῖ---- 
Ρ.111,.}. 428, ἔοτ μιδὰ ογδεγοά, γοαὰ δὰ οτἀδἰηθά---». 187, τεαά 
ἀπορώθη---». 491, γεαὰ ἐναβη---Ὁ. 258, τεαὰ συντάσσει»---2608, τεαά 
εὑπρόσδεκτον---. 866, τεαὰ νομικοὶ---Ο. 381, τά, τεαὰ ξε5ῖυ--- 
Ρ. 388, τηἱά. γεαὰ ἐργασίαν---». 397, πηϊά, τεαὰ ἐργαταὶ. 

ΤΟ ΓΌΚΕ, νοι. 9. 

ῬλΑΟΕ 9230, ᾿ἴπα Φ2, σγεαι ςεἸενγαίο---». 257,]. 429, ων Ὀε εχ- 
τη ἀ6α, τοραὰ 5}}4}} Ὀ6 Ἔχίεπαθά---Ρ. 969, ]. 18, [ὉΥ νγεσα ζογηϊθα, 
γραά ὝΕΓ͵Θ νΜν6]] [ὈΓΠ166 ---ρ. 807,1]. 82, ἔοτ ὯΔ8 Ὀεδη, γοαὰ πὰ Ὀδθῆ -- 
Ρ. 3092, 1. 22, ὼγτ 18 δρρ]!εὰ, γοαὰ 18 ἤθεα Δ00]164---Ὁ. 354,1. 90, [07 
οὗ ργάγεά, τεαὰ οὗ ργάγοτ---Ὁ. 472, 1.17, ον Ῥματγίθες, τεαὰ Ῥω] οδη. 



χχὶν ΟΟΒΕΒΕΟΤΙΟΝ8. 

Ί͵Τ. ΨΟ0ΗΝ, νοι. 8. 

ῬΑΟΕ 19, 5υὺ. ἤη. γεαὦ δι0ΓΖ2.---Ὁ. 80,].17, ἔον ̓ νε, τϑαὰ ἴο 11ν6--- 
Ρ- ὅ2, τεαὰ λεγομένον---Ὀ. 68, υἱῖ. ,ὺγ Ὀεμανοΐθηςο, γεαά τηδϊενο- 
Ἰθηςε---». 68 βιιὺ. τηοσ. τεαὐ πιστεύει»---Ὁ. 69, δι0 ἤπ. τοαὰ δεύτερον 
Ρ. 106, 1. Φ, δον τεδᾶϊγ, τϑαὰ τεϑὰγ---ρ. 109, 1. 27, ζογ Ἐρμεϑίδη, 
τεαὰ ἘΡὨ ΓΑΙ Ὠλ}16--Ρ. 110, 1. 10, ἥγοτα δοέξοπι ποίθ, ογ [οτιϊῃεά, τοαά 
τοῦ Ε6ἀ---Ρ. 140, 6 ὅοπι ὀοέξοπι, ογυ οοπάδθμμη, τεαὰ σΟπίθιηῃ--- 
Ρ. 147, τεαά προβατικῇ---». 160, 1. 8, ποία, ἔογτ ταοῖπεγ, τεαά οἴ εῖ---- 
Ρ- 171,1. 4, ἤτοπι δοίζοηι, [ον πιαϊϊοηδὶ, γεασ παίιιγα]--- Ρ. 188, 1. 6 
ἴγοια ὑοέίοπι, ἔοτ ἢνα Ὠυηθτεά, τεοαά ἔνε τΠοιιβδηα---». 198, ]. 2 
οι δοίίοηι, ποίθ, ἔοΥ Μ'ἰἴθγα, τοαά ΜΝ) οβ6---ρ. 218, 1. 1, 7ΟΥ 688 ἢδ, 
τοαά Ὀασϊ |.6---Ὁ. 417,1. 6, αἴίεν ἴῃ ἴπα ϑεῆβθ, ἀεδίο οἵ---. 237,1]. ὅ, 
ον δἀαγεββεὰ τη, γεαά δαάγεβδοὰ ἴπεπ)--ρ. 454, ρει], τοαά 

᾿, σκηνοπήγια---Ὁ. 962, δυῦ ἤη. τεαά καρδια---". 281, ]. 4 ἤγοπι δοίέους, 
ἴον Κῦον, τοαα Κῃθοιν----Ὁ. 282, 1]. 84, ἔοτ 80 τῶδῃγυ, γέαιί νΘΙῪ τηϑηΥ---- 
λ014,1,.1} ἥτοηι δοέίοπι, τοαά ὯῸ ργοῦαῦϊδ οπθ--- Ρ. 3927, δυῦ. χηθα. 
ἔογ ξητῶ, τεαα ξητῶ---Ὀ. 427, Ατὶδὶ, τεαά ΑἰἸοοϑῖ.---. 480. πηρά. γεαά 
ἈΔἽἼΡ---Ρ. 490. βαὺ πηεὰ. γεαώ ὑπὸ τιθέντων»---". δ6ῷ, ἀροιιϊξ δὰ, γεωά 
μεμίσηκεν---Ῥ». 864, ἀθουῖΐῖ εηὰ, ἔωτ' τεφρήσει τοαά τειρήσει---Ὀ. 576, 
δὐϑουΐ χηϊά. τεαά ἀἰθοοθβιι---. 689, τα, τεααά ἔφερε---;. 702, δρόουῖ 
Ὀερ. τεαά [οηρίηυ9--Ῥ. 717, 1. 98, τεαά καλυψαμένω. 



51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂.. 

ΓΗΑΡ. 1. 

ΨΈΕΒΒΕ 1. Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. ϑοηηδ 
οοιῃτηθηίδίοῖβ ᾿πἰθγρσοῖ {πΠ6 ψογτάβ τἢι85: ϊδέογία 
υἱέω τεγιπιᾳιθ α Οὐγιδέο σοβδέαγμηι, ἰῃιι8 ΔΡΡΙΥΪΩΙΣ 
{Π6 πη (ο {πΠ6 016 οὗ {πΠ6 (ὐοβρθὶ. Τῇ 56η86, πον- 
ονϑῖ, οὗ {ῃ6 ρῆγδβο, βίβλος γενέσεως, 85 Ἰοἃ ΟἴΠ6Γ5, 
ΏΔΟΓΘ ἐπα η μη ἴο ᾿ἰπι||ῖ {Πδῖ ἴο {Π6 σΘΠΘΔΙΟΡΎ, ν. 
2---16, οτ, δί πηοϑί, ἰο (6 ἔνο ἢγβέ οῃμδρίοιβ. Τὴ6 
{6 ἴοσοθ οὗ {Π6 ῬῇΓββ6 β86θὴ8 ο θ6 {Π18: “{Π6 ΤῸ]} 
(ογ θοοΚ) οὗἉ {Π|ὸ ρσϑηθδίορυ οὗ “6β8ι15 Ογῖϑί,᾽ 1. 6. ἃ 
ζοηθδίορίοδὶ (4016. ΤῈ ψοσγὰ βίβλος ἀδηοῖδ5 ἠοΐ 
ΟΠΪΥ 84 Ὠοοϊ,, θυΐ ἃ οδίδίοραθ οὐ ἱπάθχ, 8485 ὐθηθϑί8, 
ὅ, ὅ; δῃά γένεσις, διηοηρδί 118 ΟΠΟΙ 5 σηϊοδίίοηϑ, 
θαγθ ἰἰαί οὗ ἃ γάσθ, ΟΓὁ ριόρϑῃγ, 8ἃ8 αθῃβθ3. Ό, 9. 
ψιά6 ϑοῃ]ουβ. [οχ. οὐ {δ ΟἹά Ταδβί. Το ρᾶ88 
ἔγοιη ψΟγά8 ἴο {Π]ηρ5. {Π6 ΡῬγροβθ δηά :ηἰθηΐ οὗ {Π6 
Ἐνδηροῖιδί, 1). ρσίνιηρ [Π6 ρσοηθαίοριοδὶ (8406, 18 ἴο 
8ϑηδν (6 {Ὁ]Π]ΠΙηθηΐ οὗ {Π6 ῥγοϊηϊβα πηδάθ ἰο Αὔτγᾶ- 
δῆ 1 9688 (ἢ γιϑί. Ηδ ἐῤουθίοῦο τὰρϑ {Πγουρἢ 
[ἢ6 ογάθοιγ οὗ ρσϑῃθγδίίοῃβ, ἴου (Π6 σοῃῆγηγαίοη οὗ ΟἿΥ 
ΓΑ ἢ, 11 Ὀθίηρ 50 οἴΐθῃ βιρῃιῆρα, ὅπ 50 πιο 1η- 
βιϑίβα 1ὴ {π6 ργοροίϊςαὶ ψτηρβ, [Παὲ [Π6 ΡῬΓοπ)δοά 
Μοββιδῃ ψ85 ἴἰο ΡῈ οὗ {πε ρᾶρα οἵ ΑὈγδἤδιη, δηά οὗ 
αν 4. Μιά6 (αϊνίη. η8{{{..2, 12, 8. δηὰ ὙΥ οἰβίοϊῃ 
οὐ (6 Νὸν Ταεβί. 1, 295. δηά 1,60 ἴῃ Νάϊϊν. βϑση). 
Χ. οἰίεα ὃν ΒυϊκΚΙον. 

1. υἱοῦ ᾿Αβραάμ. ὙἼἸδδ ποτὰ υἱοῦ ψγχἃ5 υοᾶ Ὀγ {πὲ 
Ηδορτονβ δηᾶ (Π6 Η6]]6 138 ἰο 5:0 ἘΣ ἢοΐ ΟὨΪΥ͂ 80η, 

ΨΟΙ,. 1. Β ᾿ 
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δυΐ ρσταῃμάβοῃ, ὅζο. ὄνθὴ 9 {Π6 ψηοϊθ γὰσθ, ψηϊοἢ 
ἸΔΥ Ὀ6 ΘΧΡΓΘΟΘΒΘα ὈΥ Οὖγ Ψογὰ ἀδβοθηάδηίς. [{ 18 
Ορβεσνβθα Ὀγ οβϑίιιβ, ἀ6 [ἀο]0]. 1]. 1. ς. 87, ρΡ. 277, 
οἰϊεὰ Ὀγ Βυϊ κίον, “ αυϊ δἰαπὶ ρσθησῖ, ποροΐθιῃ 
οἰϊδπ, οἵ οπιηθηι 6}115 ρΘη 856 ροϑβίογιἐδέθπι σΘη86- 
ἴὰγ." Τδ β8ῖη6 οὔβϑϑγνδίοῃ 8ρρ}168 ἰο γεννᾷν, ν. 8. 
ΜΒ σἢ ἰδ τι86α ψΙ ἢ ἐπ 6 σαπι ἰδεπ48 85 (ἢ6 Ηδῦτον 
ὙΦ", οἵ νηοῦ 566 (ἀθβθηι [,6χ. Ηροῦγ. αηα Ἐοβθηπ}]- 
Ιογ δε δα, ᾿ῃ ἰΙοσ. δ οἰβίθιηῃ οὔβογνϑβ, ““" (διυία δυ- 
ἴθπὶ ; ἢ6ς 80 Αάδη)ο σομηπηϊ Ποιηΐϊηππὶ ρᾶγθηΐα ἰη- 
οδρίΐ, πραια Εἔβαναπι [β 86] 61 ἴῃ “σαί! ορο γθοθηβι, 
π6 ΖΨυάΐάεοβ, αυῖθι.8 βογιθοραί, οἤδβηάογοι." Ψι146 ἴη- 
γα, 8, 9. ΨΦοδη. 8, 89. βου. 9, 7. 

ᾧ. Πα τϑάβοη ἴογ τηθηϊοηΐηρ Ὀτγαίμγθη, (ψ οὶ 
ὙὙΔ8 Ὡοΐ 8114] 1ῃ ρσΘηθδ]ορΊ65) δ᾽ οἰβίθϊη {Π10Κ8 νὰ 5 
{Π18, ἴο δῆϑνγοσ {π6 οδ]εοίοη οὗὨ (Π6 96 ν8, ψῃο βίιτη- 
Ὀ]6ἀ δἱ 7681. βείηρ' ργδίεγγθα ἴο δἰ5 Ὀγσοίΐῃγθη. Μιὰ 
Μδϑί. 18, ὅδ, 57. [τ τῇδγὺ 866πὶ βίγδηρθ, ἴοο, {86 
ΜΟΠΊΘΏ, 848 ἤθγα ΤὭδιηηδι, Βῃησυ ἃ ἢ6 τῃηρη!Π]οηρα : Ὀυΐ 
ΤΠδπιδῦ 88 Ομ οἵ (ῃῆ6 ομγ τὐσοηιθη οὐ ψἤομῃ {6 
76 νν8 ΘΓ ᾿ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ρῥγουά. Τῇ οἴποσβ ψογο, δ- 
μαῦ, Βα, δηά Βδίμβηθθα. ὅθε τῃῇ6 νϑΌῪ ΠΟΡΙΟῺΒ 
ἘΔΌΡΙηΙοΑΪ οἰ ΔΕ] 008 ἀρ. ΝΥ εἰβίοθιη, ψ πὸ {ΠῈ8 ᾿ϑιοίηδεν 
ἢϊ8 νϑγὺ ἰοηρ δῃηοίδίοη : “ Θι!] ΤΠδιηδγοη, Καθ, 
Βυίῃ, οὐ Βδιίῃόῃοῦδῃ, ἴῃ σθηογο Μρββί ΠυΠΊΘΓΑΓΙ 
α᾽οδηΐα, αι Παθοηΐ φποα ἴῃ Μαγιὰ Ψιγρῖπο οᾶ- 
ν]Π]δηίαγ» αυΐαιι6 ἀροτία ογτηϊπᾶ δχουβαπί, ΟἿΓ ͵8Π| 
δ 1ηΔῆ685 5 5Ρ]10 ΟΠ 68 ἴλη) βιηΐ ρΙΌΟΪν 68, 851 ΠΟη ϑίιι- 
ἀἴο ραγίίαπ) ἀπουπέυγ 9 Οὐ νη Πρ δι ΟΠ ι15. 8118 
Ποσρυπι οἵ ᾿ρϑιτη δηλ} 6} 6 Π [πη 81Ὶ ΡΟΥλι15. αυδιῃ ἃ 
[Δ]5ὰ οΥἸΙ ΔΈΟΙ 6 ΔΌΒΕΏΘΓΘ τ] αϑγαηῖ ἢ᾽ἢ 

5. “1ὴ Π01γ18 Ν. Τ᾿ πυβηϊιτ Ἰορίίαγ ΕδθαΡ πυ- 
51886 δά ΟΠ] : Φυπ 66] δυΐθπὶ νεϑΐθγοϑ Φοβαδηι 118 π 
ἀυχίθ56 ἰγαάυης." Ὑγεἰβίαίη. 

11. 51 αυ͵ἱδ φυδοίαί 4 θπὶ πλογο βθοαίυ5 Μαί- 
ἰῆδρυβ, γΓϑιοη 65. 1ἴὰ 1πηϊογοῖ, ἂαὐ οχ 14. ἴοσ βυ {185 ΠΟη- 
Ὠ181 41. σοηῇοογδί,---Γϑροηᾶθο, βθουΐζαπη 6586 π|ο- 
ΤῺ ᾿ἸΠΘα]σοΓΌ 1 ὨΠΠΊΘΓΔΠΔΙ5 ἀϊοθ5 οΥἰς 5. ΨΙΔ6 
Οαΐεθη. ἴῃ Ἢ!ρροοσ. ἀθ Ῥγφῳηοίῖ. 8. εἰ ΗΙΡροογ. 
Ἄρδου. .΄ - - , , 
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Εοάδιῃ ἔδσε τηοάο «Ψ“υἀ6ὶ ππηθγαηΐ ἰθριυ8 ἀι0]}- 
οἷ8 Ναϑβϑιγεδίι:8 6586 ὅθ 4168; 418 αἀἴ68 80 υἱε] πη 
ἀϊ68 ῥγιίπιὶ Ναϑιγδίιβ, οἴ ὑγΙ 08 ΘΟ. 6 ΠΑΡοίΩΓ. 
 οἰβϑίθιῃ. 

11. ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλώνος. ϑιεδ. ἀρουΐ, 
Ὠοΐ ΠΙΔΏΥ ΥΘᾶΓβ θα ίογα ; δπα [ἤθη μετὰ τὴν μ. αὲ ἐδδ 
ἐΐμιθ οὗ ἴῇ6 δχιθ: νΏ]Οἢ Βιρη Ησδίοη 18 βοιηθν δῇ 
ΓάΓΘ, ἃηἀ δἰαγχοβϑί σοπῆηβα το {πΠ6 Ηρ] ]Θη 1518 ; (πουρῇ 
1η Ζοβερίνιι8, ἃ Ψ,ΙΟΓ οὗ δἰπιοϑ Αἰο ρυτγ, να πα 
1, (ἢ Απίᾳ. 1, 12, 2.) ὃν (ἰβδδουτη) εὐθὺς μετ᾽ ὀγδόην 
ἡμέραν περιτέμνουσι.---Οἡ {Π6 ψοτΓὰ μετοικέσια ἴῃ 6Γ6 18 
δυυπάδηςοσ οὗ τηδίζογ ἴῃ ἡ εἰβίοιη : (η6 δγίΐςϊα, ἢον- 
δνθγ, ἰῇ δοῃ]θυβηθτ᾽8 [χίσοη, δαϊῦ. υ]{. ΤΑΥ͂ βυ!ςα 
ἴον {ῃ6 ῬυΓΡΟΒΕ8 οΟΓ ἃ βιυάεηΐ. 

16. Ἴ πε τὰς οἵ (Ὁ γιβὲ 18 ἰγασϑά 1ῃ {ἢ 6 ΠΠΔΏΠΟΙ οὗ 
ϑδογρίαγο δπα τΠ6 Ηοῦτον σδηΟη5, ποί ἔγοιη ΜϑΓΥ, 
δυΐϊ τοῦ “Φοϑθρῃ. δίηςθ ἴστομῃη ψἠηδί {Ό]]ονν8 1 15 πηᾶ- 
ηἰΐδδι {Π4ἰ «6508 88 ηοΐ {π6 παέμγαΐ Βοη οὗ “0860, 
(πΠ6 σοηβθηθηςα 15, (παῖ ψα πιιϑῖ (Κα ἢ]πὶ ἔῸΓ τΠ6 
αὐἀορέϊυο 8οη. παῖ δάορενθ 808 ραββϑθά ἱπῖο 16 
δι ν οὗ τὰ Ὀγ ψ Βοῖὰ ἴἢοΥῪ ψογα δαορίθα 15. Ψε]} 
Κηονη. Ποη, {μογαίογο, Τραευν μμά τακοη Μᾶϑσγν 
88 ἢ18 ψΠο, δὰ 09658115 ἃ8 8 80η δηά ΠΕΙ͂Γ 86ηΐ ἴτσοῃι 
Οὐοά, 1 15 τηδηϊΐοϑβί τη ζ96815 ψ88 ἰπϑβοσίοὰ δηά 
σταῖεα Ιηἴο 18 ἔδιίγ. ἴὐη]658 να δάτηϊμ [ἢ15, ἴο 
Ψ Πδΐ (ἈΠΉΪΥ Μ11 θ6 γοΐογγθα ῶ ἔὸσ ἴῃ 6 τηδίθγηδὶ γὰσθ 
18 ποῖ ἰδκϑθηῃ ἰπίο δοςοιιηί.  εἰβίοίῃ πο {ἤθη 
Ρτοςθθαᾶβ ἰο οὔβογνό, (ἢδῖ γεννᾷν 15 βοα Ὀοίῃ οἵ [8 
ἰαῖμοῦ δηὰ τηοΐϊῃοσ. Ηἰβ δὌχϑηρίθθ, ἤόν νοῦ, 8ΓΘ 
8016ἷγ ἴγοπι ἴ86 ἰαῖοσ ασθοκ ψτ οι 8. 

17. γενεαὶ. ΟΥ̓ {818 56η86 (8114 Γ τὸ π6 86 οὗ 
(δίας ἴῃ 6 1,δ1π ψσί (65) ΝΥ εἰβίθιη ρῖνεϑ σορίοιιβ 
ΘΧΒΠΊΡ68 ἤτοαὶ Ηδγοά. Ιβοογ. 9ζ4π|0]. Ατὶβϑι 4. δηά 
{Π6 δερίυδρ, ᾿ 
ἼΩ (Π6 νεσβ6 ῥτϑοράϊηρ, λεγόμενος 18 υϑοα ἴοσ ὦν, 

ὈΥ ἃ βοτί οὗ ἰάϊοιῃ ποὲ οοπῆηεά ἴο ἰΠ6 Ηδῦγον, δυΐ 
ἔουπά 1ἢ {6 θεβὲ σθοκ νυ τίθγϑ, ἐβρθοί νυ Ροορίβ, 
σοτηπηδηοσίἠρ ἢ Ηοπηοσ, τῷ δὲ κε νικήσαντι φίλη κεκ- 
λήση ἄκοιτις. 

ΜΝ ΒΦ 
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18. μνηστευθείσης γὰρ. ΝΟΙΏΡΘ, 5016 δῖ, ὨΪΙΓΕΠΊ. 
ΟΥ̓ 1} 18 βιρηιβοδίίοη ΥΥ εἰβίθίη ρινοβ ἜἘΧϑιΏ 65, 88 4180 
Ὧο Ῥαϊαἰγοί, Ἄδρῃοὶ, Β6Ζϑ, διὰ (885, ννῆο (611 18 11 
15 Γραυπάδηΐ. [{ 848, ΠΟ ΘΥΟΊ, ἃ γοίδγθοηςα ἴο ἃ 86ῆ- 
[θποθ. Ψιάς Κυοῦβ 1 ἰος. οορεν. ἀ6 Ῥαγίιο. τσ. 
δίωυγΖί! μοχ. Χϑπορῇ. δηα δοινεῖρὶ. [μχ. ΗΠ θγοάο- 
ΓΘ. 

18. πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς. ΤῊΘ νοΓῸ συνελθεῖν ῬΓΟ- 
ΡΟΙΥ βρη ῆοθθ σοοίγα, τοὶ ἤάρογ (Κ {ῃ6 [,Δίτη 
σΘηνΘΏΪΓΘ) ; 80, 1 Οὐογ. 7, δ. Ῥαρῆ. 60.1. ΟΥμογ οχ- 
ΔΙΏΡΪ65 ἅτ ργοάἀυςσοα Ὀγν Κυΐηορ!; μὰς 1{ 15 αἶδο υ866, 
88. ἤΘΓΘ, Οὗ (ἢ6 ψῇο016 οὗ [π6 σο]ο γαίίοιι οὗ παϑγγᾶρ6, 
ἱποϊυάϊηρ τη6 ἀράποίο ἴῃ ἀοηηιπι τηδγι1, δηα {16 
Βι βοαισθηΐ ηυρί] [ΒΕ ΝΥ; ΠΟ Πμᾶ5 Ὀ6θη οϑίδ- 
ππωρς δηά ἐπ αμε ερα ΌΥ Ιοοβπεσ, Βδρἢοὶ, δηά 

γρΚκα. 
ἰδ, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα. Ἀοβοητη0}}6Γ δα Καὶ- 

ὨΟ6], δῇϊογ ΟἹ θάγὶιβ, (8Κ6 ε. ε. ῸῚ ἦν ἔχουσα, 1. 6. εἶχε, 
δαοσουῃθηρ κ᾽ δὴ ΗΘ γαΐβη), ἢ] οἢ, ἢονανοῦ, Κυρκο 
ἀθῃῖ68, Δ]]θρίηρ 9όβερῇ. Απέᾳ. 7, 7. μὴ βοηθείᾳ τῶν 
φίλων εὑρίσκοιτο τοῦ κινδύνου διαφυγὼν ; Αἶ80 ἃ ρᾷβ88 068 
οἵ Ηίογοςοὶθβ, νοι, ποννανοῦ, 15 ποῖ ἴο {Π6 ρΓΡΟΒΘ, 
Ὀθοδυβα {ΠΘΓΘ 18 ΠῸ ρῥϑγοὶρίθ. Ὑπὸ Ηδρτδίβηι, 
δονγανθῦ, 18 4 68.100 840 ]6; ΠΥ, {Π6 ορ[πίοη οὗ Ηδγθη- 

΄ θυ 8Ρ. Κοθοῇογ 18 ποΐ ἀδνοιὰ οὐ Ῥγοῦδθ! γ, ψῆο 
ὑπ ογβίδησδ [πΠ6 Ψψογά ο ἀθηοία οὐ 4146 ἴο παῖ Ιη- 
Βρεοίίοη ὈΥ τηϊάνῖνεϑ ΟΥ π]ΔίΓΟη5, ψὨΙΟὮ, 1ἢ βοῇ ἃ 
6886, Μὰ 115:}8] διηοηρ {Π6 «6νν8. 

18. ἐν γαστρὶ ἔχουσα. ΟΥ̓́ἁ {πὶ ΡἤΓΑΒΘ᾽ ΠΌΓΙΏΘΓΟΙΙΒ 
ΘΧΔΙΏΡ]65 ἀγα ΠΟἸἸδοίοα ὃν ΥΥ οἰϑίεΐη ἔτοιῃη Ἡδγοάοίιϑ, 
Ῥδυβδη188, Αγίθπι. δηὰ Δίμθη, δυρδιά ἔμβρυον ; 850 
(ὐθηε8. 38, 18. 

18. ἐκ πνεύματος ἀγίον, ΤὮ686 νογβ ἅτ τεραγάδά 
ὈΥ ΒεζΖᾶ δπὰ Μαγκ͵δῃὰ 845 ἃ τῃδιρίηαὶ ποΐθ.0 Ῥϑγῆδρβ 
δία νν Βρ6 ΚΒ }ὲν ργοϊορδὶη, ὮΥῚ ἀπίϊοϊρδιίοη. Ὑ εἰ- 

βίο! ἢ Οὔβϑοινοϑ, (δας 411 τω γβο θ8 ἃΓΘ 1η ϑογιρίυγο Γο- 
ἔειγθα ἰο ἐπ Ηοΐν ϑριγι. Καυΐϊηοοὶ ἰγϑηϑιαίθϑ 96} 
υῶρ ἀτυΐπατη, ΘΟτραγιηρ ΕὰκΚΕ 1, 84, 8ὅ. ψἤΘΓΟ πνεύμα 
ἅγιον 18 ΟΧΡΙαἰη6α δύναμις ὑψίστου. (οἴηραγο ἔλι|κ6 1!, 
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20. Μαῖι. 12, 28. Τὶ ἰ8 οὐὔβοενοὰ Ὀγ Καϊίποεϊ, (ἢδὲ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΩΥ οὗἨ [6 παίίοῃβ οὗ δης Ὁ} τ γα ψΠΠ- 
ουΐ {Π686 παρθενογενεῖς. ΗἨδ (Πρη οἰΐα8 ἃ ΝΘΥῪ ουγίοιιβ 
ραβϑαρᾳ οὗ Τ εέόδτας: οοηίγ. ψονίῃ. 1, 926. “ Αρυά 
ΘΥΤΠΠΟοϑορ ϊϑία8 Ιηἀϊ, ἐμαῖς τῷ ἸΏΔΏ115 Πυ}ι.5 ορὶ- 
ΠΙΟἢ 8 διιοίογ 48 ὑγδάϊίατ, ᾳφυοά Βδυωάάαηι, ῥτϊηςοὶρϑιῃ 
ἀορηηδί!8 Θογ ἢ), ἃ ἰδίθγα 8110 νίγρο ρϑησγαᾶνιῖ. Νδο 
Πού τηἰγαπα ἀ6 Ὀαγυαγί8, οαπν Μίηπθγνδη) αυοαιϊ6 ἀθ 
σαριῖα Ζ2ον]β οἱ 1ὶθόγαπὶ ραΐγοια 6 ἔδηογα 6}}8 ὑγο- 
ογϑδῖοβ, ἀος 55] π|8 Πηχοιῖί ατεοῖδ.᾽ , 

10. δίκαιος ὧν. Οἢ 16 ᾿ηἰογρσχοίδίίοῃ οὗ 015 νογὰ 
{Π6Γ6 [88 θ6 θὰ πῃοὶ ἀϊνογβιίυ οὗ ορηἰοη. [ ποοϑήάβ 
ἰο΄ (αὶ οὗ ὅτοί. Ηδιπι. (ον. Οδίακ. Μιοβδοί. 
Βοβοητῃ, Καυϊηοοὶ, πο τοηάον ἃ θοηϊσηυδΒ, ἐ48ι18, 
Βυμηδηυθ; 80 ἴῃ ὙΠΘΟΡὮΥ. ΟὨγγϑοϑί. οοηῆγτηθα ὉΥ 
1Π6 Εἰίοριο δῃά Ῥοιβὶς νογβίοη. 8 ἢδναϑ ἃ 5311} Γ 
1αἴοπι, ψἤθ ῬγὙ 54Υ ἃ τυογέλν βοοά δῆ. Τηα Ηο- 
ὑγον ΚἹῺα [885 ἃ ΒΠ}1}8Γ ι1586, 1ὴ ποΐ ἃ ἔδινν ραβ8δθβ. 
ψι|α. Οὐδβϑθηὶϊ [,6χ. Ηθῦσ. ὅ66 δοῇϊθαβ. [,6Χ. [ἢ ν. 
δο βοῦν]. ΟΠοΘρἢ. 660. δένοι, λέγοιτ᾽ ἂν εἰ τι δεῖ" 
πάρεστι γὰρ. Θερμὰ λουτρὰ, καὶ πόνων θελκτηρία, στρωμ.- 
νὴ δικαίων τ᾽ ὀμμάτων παρουσία, Κὶπά ἰοοζδ. [- 
Ρᾶγα ἃ θδδιε } ραϑβαρο οἵ Αρο!οάογιιδβ, ἀρὰ Αἰδο- 
Ὠδριι, Ρ. 8. (΄. δά Βυγιρια. ΕἸδοῖ. 858 ; εἾ50, 1ἢ 
ΤΠυογά. 1.1, 76. δικαιοτέροι 15 ΘΧρΙδιηθα Ὀγ ῃ6 δοῦο- 
1[148{ μετριοτέροι, νν Ὠοἢ ἰῃϊογργείδιοη ἰ8 σοπῆτγιηθα Ὀγ 
(6 βϑιρδοαιθηΐ ψογάβ οἵ Τἢυοσγά, ἄλλους---εἰ τι με- 
τριάβομεν---εἰ τοῦ ἐπι εἴκους. Τῆυδ «ἰδο {πΠ6 [, δἰ 
ΤΙ ΘΓ5, 6. στ, Ηογαῖ. ϑόγπι. 2, 1, 70. δι σοὶ υπὶ 
δ6411115 νἱγία1 δἰαμ6 6}118 81618. 14. Αγ. 8, 18, 4. 
Ῥᾶτν]8 28η111}8 8] 11Π}}18. 

19. παραδειγματίξειν. Νοῖ Ὀεΐηρ Πρ; ἴο οαροδο 
ΠΟΙ; Ὠδιηοῖὶγ, ἰο ἀίϑργαοα δηα ρυμίβῃζηθηξ, Ὀγ ἀθ- 
ποπησίηρ, ἢθὺ ἰο {π6 Ἰυάρα 88 αὐμίξεγα, Μἰϊοῖ 1ἢ- 
νοϊνθα (δδ ρυμπίϑηαθηΐ οὗ βϑίοηϊηρ. ὅδε Ὀδαΐογοῃ. 
φᾷ 23, Το ἀἋ0 {1||8, 0860 ψ 88 1παιιοθα, 191, ὈῪ 
Ἰοηϊίγ; 44, {Π6 σᾶγα οὗ 18 οσῃ σθρυϊδοη ; 84, (Π6 
ΟδτΘ οὗ ἢἷβ οὔσῃ ἐγδηα  ΠΠ ὴ ν ; 411, δηα ἸΑΒΕΪγ, ἢ18 ον 
αἵ μοῦ, ὙΠοΝ οουὰ πος 6 80 ὅϑροὴ δχ!ριϑη6ά. 
Ὑ εἰδίειη. Ξ:3 

Ἵα, 
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.19. ἐβουλήθη, τὰ ῥτίυ8 ἀ6ΠΡγαίᾶ νου, σοηϑαθίιπι 
αἀυχὶι. Μιᾶς Μυπίῃ. ΟΡ 5. Ὠ1οά. δ81ς. ἴῃ ἢ. ]. 

90. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος. Ηφο οἰπὶ ΔΗ Π|0 
οορὶίατοῖ, μ49 ουτᾶ8 συ 80 ροοΐογο νοῦβασοί. Κυὶϊ- 
ἠοθὶ]. Ἐχαπιρίθβ οἵ [18 86 ἅγθ ργοάιςρα Ὀγ οί- 
βίο! ἢ ἔγοπὶ Π6πιοϑβί]. ᾿ΓΠαογά. 2. 40. Χοπορῇ. “οβορῇ. 
156, δ, 8. Αγιϑβίορῃ. Εςε]. 188. 
᾿ς ΦΌ. τ΄ δ. α. ε. ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῴ. 
ἼὝΠΟΓΘ 15 ἃ ΝΘΓῪ 51Π|}|4Γ βᾶϑθδρθ (ρϑγῇδῃ8 ᾿ἰτηϊαἰθά. 
(το ἢθης6) ἴῃ ΡΠΠ]οβίγ. Ὑι. ΑΡοἹ]. 14., 84. διανοῦ 
μένῳ δ᾽ αὐτῷ ταῦτα ἐγένετο ὄναρ τοιόνδε' ὯΟΓ ἅτ6 5110 ἢ 
τη1}8110η8 ἀη Γοαιδθηΐ ἴῃ ΡΠ οβίγαϊξι8, 85 1 σδη ΔΠΓΠῚ 
αἰϊογ ἔσιοθ σαγοίι Πν ρογιβίηρ (Πδὲ οσὐἿΟα5. Δα ΠΟΥ. 
Ιηάε6ά, 1 ἢανα ἔουηά τΠδὲ πιοβί οὗ 16 ΡΒ] οβορ!οΑἱ 
8η4 οἰἢ]σ4] ψυγιίοῦβ δίϊογ (Πἢ6 ἤγβι σθηΐυγν ρῥγοῆϊοα Ὀγ 
{Π6 δογιρίπγοβ οὕ [ἢς Νονν, δῃά ὄβνϑὴ οὗ (6 ΟἹά Τϑβ- 
ἰΔιηοηί. Τὴθ βυρ]θοί 15 οὐτίουβ, δηὰ δνθῇ ἱπηροῦ- 
ἰαπί, θυΐ ἄοε8 ποῖ δάπιηι οὗ Ὀείηρ ἤθγε δη]αγρϑά 
ὈΡΟΠ. ; 
Τ20. ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου. Μαγκ]δηά, ἴῃ Βονγογ᾿ β 

Οοπ]δοίαγοβ οἡ {Π6 Νον Τοβίαπηθηΐ, ἢ85 (ἤγοψη οὐ 
8016 ΟὈΒοσνδί!η8 οἡ {ἢ6 186 οἵ ἰδοὺ ΠοΓα δηὰ πὶ 50) 6 
ΟἾΒΟΓ ραββαᾶρεθδ, ψ ῃΟἢ 1 8ΠῈ ΘΌΓΡΓΙΒ6α βῃουϊά ἤᾶνα 
σΟπ16 ἔγοπι 80 δα πηγα 6 ἃ βοῆοϊασ. Ηθ {π1ηΚ8 (Π6 
ἰδοὺ νγα8 οἴδη ρυΐ ἴῃ Ὀγν [ῃ6 Ενδηρο δὲ (ἢ ἃ 56η86 
Θαιυϊναϊοηΐ ἰο----ἰί6 4, γοδάϑγ !), οὐ 88 [οἰβίβα 1η ὈῪ 
8Βοη6 (γι βϑιίδη ἃ9 ἃ Κιπά οὗ Ν.Ὄ ΒΚ. Τῇ ϊ5, 6 {Π1ηΚ8 
{1πΠ6 σ4586 1η 1ΚῸ 28, 14 δηὰ 1δὅ, δῃηά ἢ 1ΠηυΠΊ16Γ8ἃ- 
Ὁ]6 ΟΥΠΘΓ σᾶ868. [1 πηυδί Ὀ6 ρου {64 ἰο αιιοϑί!οη 
ΠοΙΠοΥ Ὁ ἜΝΟΓ ΟΥΣΘΒ [(8 ΟΥΙΡῚΏ ἰο αἰἴπον οἵ ἐῃ6 ἵνο 
Ο811.868 .8[ βΒἰαίοἀ. 
ΤΠ {τ ἢ 15, {πα 85 1π ἰῃ6 Ηδῦτγον ΓΙΣΤ ρογροίιι- 

Ο ἈΠΥ ΟσσιΓΒ, 80 ἴη {(Π6 Ηδ]]Θηϊδίῖς τοῖς ἀορ8 ἰδοὺ, 
8η4 βοιηθίη68 6006 ἴῃ [Π6 1, Δί!Π, 85 ἴῃ Ψιτρ. ΖΈη. 4, 
470. “41 ϑοιηηΐβ, 6006, 8πί6 Οσἶοβ πηουϑί 851: Π1118 
Ἡδοῖοῦ νἱβϑιι8 δί.6586 τη 1} ]1.᾿ 

Ιηὴ {(η6 Οτοοῖ οὗ (Π6 οἰαββίσαὶ τ σίϊοσβ 1{ 18 Ἰηαθ 
ΤΆΓΟ - θυ [ΠΟΙ ἃ.Θ Θχδίηρ 68, 88 ἢ ΕΓΙΡΙα. Ηδφτσο. 
Ἑυγ. 1060, Μεαίίῃ. ἰδοὺ, τί δεσμοῖς, νοῦς ὅπως, ὡρμισμέ- 
γος---πρόσειμι κιτιλ. ΜΏΘΓΕ 1 8πὶ Βυγρτγίβοα {παι Μυ5- 
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σίανο βῃοι]ά βίη }]6 δἱ {86 ἰδοὺ, ἀπ σΟΠ] ΟΣ 16 ἴου, 
ψϊοἢ ψουἹὰ ΡῈ 4υ16 πηϑ0{20]6 ἰο (ῃ6 ἀϊρηϊβοα 
ἤγηηθ885 οἵ Ηδγουΐθβ, 885 10 15. ψ6}}΄ ταργεβθηϊο. Ὁ 
1ῃ8 Ὀγοϑϑηΐ τεδα!ηρ. παν νος 

40. κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη.. Μυ]ία 5112}116. Βα ηζι " ἢ 
᾿ἸΡΓΙΒ 880Γ18, οἴ δρὰἀ βοσιρίογοβ ργοίΐδῃοβ. Ὑγϑίβίβῃ : 
ὙΠῸ Ρῥιοσθοᾶβ ἰο οἷΐδ  ΨΦ0βθρῆ. Δηΐ 2, 9, 8 ἃ 4. 
νἱβ8 ράδτη ἀογ θη ρυ8 ἃ 1260 Οὔ}1ο] (καὶ γὰρ τ᾽ 
ὄναρ ἐκ Διος ἔστιν. Πα. ἃ. 68.) ἔδπιὶ σοῃβίδῃίοσ ἃΡ 
ΟΠ 5 οΥΓΘαΙ πῇ οϑῖ, υἱ Π6ο 1ρ86 Ατιβίοίο 68 ἢ ἀἃ- 
θυ γανοσδια ἔπογιῖ ἀιϑὰ8. 1646 δυρίοη. Αὑρ. 94. 

20. παραλαβεῖν Μαριὰμ. δΌ1 Δα] ρογα, [ἢ ἀοπλιηὴ) 
ἀράυσογθ. [1 15 βϑροκθὴ ΨΠ ἢ δὴ δ᾽] υϑίοη ἴο 1Π6 ῬΡᾶ- 
ΤΟηΐθ, ΟΥ Οἴπογϑ, ὈΥ̓ νοι (6 ψοηδη νν88 ρίνϑη 1 
ΙΩΔΥΓΔρο. δ εἰβίειῃ οἱΐθβ Χϑηορὶ. (σοη, Αὐγίδη. 
Εχρ. ΑἸοχ. 7. 4Φ. Τοϊδη. Τοχᾶγ. 24. Τπηοη. 17. 
“Ψοβθρῆ. Απίίᾳ. 1,19, 7. Τῆα ρἤγαδθ 18 δἰ] ρέοδὶ ; 
1Πη6 ψογαϑ εἰς οἴμκιαν ἅγ6 ΒυρὈ]1 66 πη Γ[ςοΐδη, ΤΙΊποπ. ἢ 

20. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν. Α σοημηοπ τηοά6 οὗ 
ϑρθαϊίηρ οἵ {π6 ἰοθίιι5 ἴῃ υἴδγο, βηςσα 118 86Χ 18 γαῖ 
πἀηκπόονη. Οὗ 1115 Ιἀϊοπι δ εἰβίειῃ δά άπισθβ πιιπηδὲ 
ΤΟΙΙ8 Ἔχϑίηρ]68. ΤΠα [Ὁ] ον ηρ τηδῪ διῇς: [,ὰς. 1, 
3. τὸ γεννώμενον ἐκ σοῦ ἅγιον; Ἡρτοῦο. 1,.20 δηὰ 80, 
Ταοΐδη. 1[)14]. Ῥγοηι. εἴ Φον. τὸ τεχϑὲν ; ΤΊπ). δ. τὸ 
γεννηθησόμενον Ατὶδίοί, ῬοΙς. 1, 8. τὸ γεννηθὲν; [.ι.» 
οἴαη, Ὁ. Μει. 2. οὐ γὰρ ἐκθήσω τὸ τεχθὲν ; Ῥ] υἱάΓοῇ, 
ΤὨα65. 40. Ε.. ὅπως εὐθὺς ἐκ ποδὼν ἔσται τὸ γεννηθέν. 

20. διὰ πνεύματος ἁγίουα’ Γαι (ὐοα οουὰ οϑι.886 
{πδῖ ἃ νἱγρίη Βῃοι!α οοηςεῖνε δίχα κοινωνίας ἀνδρὸς, ὨΟ 
ὈΏΠ8 Ὑ1Π τϑϑάγ ἄἀθηγ, 0 ὈθΙιονοβ τπαὶ [86 ἢχδὶ 
τηΔη νγνὰ8 Ὀογη ψἹΠπουὺΐ ΔΊ ΠΟΥ ΟΥ τηοίῃογ, δηα {δὲ 81] 
1η6 ἀροδα Ψ}}} τοΐασῃ ἴο [ἴ6, ΟΥ̓ 1η6 σδίυμηη165 ὁ 
Ο(εἶβυ8, δῃὰ οἵ 1Π6 796 νν8, {Π6Γ6 18 0 πϑβα ἴο βρθδᾷκ; 
π6 ν τᾶν θ6 ἐοιιηά 1η Οτίροη. (.. (6]8.1, ρ..9ὅ. δΔηὰ 1 
ΨΥ ρθη 5861}8 Τ6]6 Ἰρῇθα ϑαίδηβ. Τὴ6 ΨΟΠΩ͂ΘΙ 15, 
{πὶ 1 ἴΠ6 ργοϑθηΐ δρθ ποΐ ΟὨΪΥ [Π6 δάνογβαγιθβ οὗ 
[π6 ΟΠ γβιίδη Εο]ρίοη, Βαϊ ἀνθ (ΠΘο]ορίδη8, βπου]ά 
πᾶνὸ ἀϊδρυίεοα ἀρδϊηβί 1; β06 Ψ)ι0 δαάιϊῃῖϊ 1, 80- 
σοι ηρ᾽ [ἴ ἃ5 8 ΤΘΓ6 ΡΒΙΠΟΒορ οὶ γέδ, ν᾿ Ὠ]Ο ἢ ορ]- 
ὨΙόη 18 ἀεί 6 ἃ ὈγῪ Ἑώτος . Βοβθῃμ! θοῦ (ἔγοιη 
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ποτ ἴΠ6 ργοσοράϊηρ πιϑίζαγ 15 ἀογινθ) δηά ὅδειϊοσς 
ἀοέοπα [πΠ6 ττυῖ δηα ΔΙ ΡΉΏΣΟΥ οὗ (ἢ ταῖγδοῖο. 

21. καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἰ. 6. ἴοι 5Π4}1 64] 
ἢϊη]. ΤΠ18, δοοοσαϊηρ ἰο Νογβίίυβ, 15 ἃ Ηθῦ γα βπι 
ΒΟ ἴ ϑϑιη. 1, 20. βαΐιη 147,.4. Τδδὲ 1ἴ 18. αἷβδο ἃ 
Οτεαοίβηη ἈΡρθδσβ ἴγοῃῃη Επυτρ. Ψ9οη. 74. οἰϊοά ὮὉγΥ 
ῬΜγοίβίεῖη. Οομρ. [μ|Κ6Ὶ1, 18,8]. 2, 91. 

21. σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 
1. 6. ψ1}} ρῖνα βαϊναϊίοη. “Ἅ Ῥεοοδίδ ϑιιηζ ΓΒ ῬΘΓΊΟΙΪ 
ὈΙθμδ, αι]ᾶ Ὠοτλΐ ΠΟΙ ΡΟΘΠ18 ραν ἰ551118 τοἀυηΐ ο0Ὀ- 
ΠΟΧΙΌΩ : 80 πος ρογίουϊο ογῖριί, Πθογαΐ βογνδίαυβ 
ΟὨδγβίας, γεἀριηρίοησ ἔδλοίᾶ ΡῈ. βαηραϊηδιίη βαυη), οἵ 
νϑηϊὰ ῬΘΓ ῥγεαϊοδίομοῃ Ενδηρσοθὶῖ οὐ]αίᾶ. Ιριίαγ 
Ροι 88] υἴθτα Πῖο 1η{6]]Πρ τ Γοιη 5810 ρεσοδίογαμῃ, Ποη 
4085 Ρασοδίοῦι. δρϑι ἱηριιη8{18 οἵ ΠΙσΟΘ ΠΕ 8 [Δοϊδΐ, 
8684 4υ85 Β6Γ18Ππ| ΓΒ Ρ᾽8Ο ΘΠ Ε184Π|, ΘΙ] η Δα] 6 πὶ ν]ἹΣΒ, 
ΔΏΪΏΙΠ06 ἃ τοῦ 8 ν 1118 ριιγραίοησθηι Γααυῖγϑΐ, σὰ- 
708 σοῃβθαιθηβ οϑί βϑουγιίαβ ρεγίεςσία, οἵ 83ρ68 σϑγίᾶ 
δοίθσηδ δἰ ος8{15. 08 Οἴη18, υἱ 808 πδίιΓα ϑιηῖ 
σοηοαίρηδίδ, νοσα 84}1{18 βοιι {1 γαί!Οἢ 5 ἃ ροτΊοι] 0 
ποη Πηρογίδοίς Ὀγονίβαιο, 5Βοα ρίοηα οἱ 60 ἀϊρηδ, 
β'ρηιηοαπίυτ." Μείβίοίῃ. 1 δά Μαχ. γσγ. 1)158. 
84. 1. τοπ]. 9, 1ὅ8. ἧς οὖν ἡμῖν γένοιτο ψυχῆς ἴατρος ; 
ὙΠῸ 8566Π15 ἴο ἢᾶνθ ἃ γεΐδγθηςα ἴο (18. ὅ66 {π6 δῆπο- 
ἰαιίοη 780 Ὀαΐοτα (νογ. 20). Τὸ τὯγ τοδάοϑγ 1 πϑορά 
Δ ΚΘ ὯῸ ΔΡΟΪΟΡῪ ἔογ {π6 ἰδηρίῃ οὗ {πὸ [Ὁ] ονίηρ 6χ- 
ἰγαοῖ ἔγοτι ἃ 15}}Υ ἀἰδεϊηρσι βηθα {Πεοϊορίδη, ν Ὠϊοἢ 
σοπίδί 8 (Π6 τηοϑέ [ΠΟ υ}8 Ἔχροϑιίοη ἰῃαξ ἢ88 γαῖ 80- 
Ῥϑασϑᾷ οὗ [86 γι16 86η86 οἵ {Π18 νΘΓῪ πηρογίδηϊς τὴ : 
“«ΤΠ6 νὲ Ὁ σωώξειν, [Ο ΡΓΟΒΟΓΥΘ ΟΥ̓́ ΒᾶνΘ; 8Π6α σώβομαι, [0 
Θ5ΟΆΡ6, ἴο θ6 ργεβοσνϑά οὔ βανβθά, Ὅσο ΡεσᾶΡ8 ΠΊΟΓῸ 
18Β8ῃ οὔ δυιῃατγοα ἐἰπι68 ἴῃ {Π6 Νὰ ᾿Γοβϑίδιηεηί. Τῆς 
ϑιρη βολοηΒ ΤΥ 6 Οἰ48584 ὉΠ 6 Γ ἴοι ρεπογαὶ 
Ποδάβ. 1. Τὸ φγόϑογφε ροηογαϊίν, ἵτοῖὴ ΔΠῪ ΘΝ] οΥἉ 
ἀδῆρον ψβαΐβοανοσ. 11. Τὸ ργϑβοσνα [τομῇ 8: ΚΏΘΒ9, 
ΟΥ ΔῺΥ ὕὈΟΟΙΪγ ἀϊβογάοσ 9 ἐο μθαί. ΤΙν5 56 186 18. [Π6 
Ιαοβί οα8ὺ ἰο ἀιβ ηρι ἢ; γαῖ 1 85 ποῖ Ῥθθὴ ἀΕΪ 
αἰίεπάεα ὁ ἰῇ ΟΥΘΓῪ ᾿ηβίδησο ΟΥ̓ ΟἿΓ ὑγδηβίδίογβ. 
ΠῚ. Το ργόϑογυο ὕγοηι ἐΐθ ἐογηρον αἱ δΏρεοι οἵ [ῃ6 Α» 
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τηὶρ ἐγ. 8 Οἢ 88 835 πιδηϊεβίοα ἴῃ [Π6 ἀσϑίγασίίοῃ οὗ 
ψεγυβαίθπι.. ὙΉΪΒ ποίίοῃ Δρρθᾶγβ ἰο ἢδνθ ὕθθῃ ογίϑ- 
ΠΔΠΥ Τουπα θα ἸΡΟΩ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ8 1η (6 ον Ῥσο- 
Ρῃοίβ. ΓΝ. Τὸ ρῖνεα ἔαΐζυγα δϑαἰναΐίοη ἐπ Ηδαυον. 

“Τὸ ὠἱρῇξ ἤᾶγο Ὀ6θη ἀθβιγα]8 ἴο ἢᾶν σομβμοά (86 
1.56 οὗ ἰπῆ6 νογὰ δανϑ ἰο [086 ραβϑϑαρὸθ ὙΠ ἢ σΟΠῚ6 
ὉΠ6ΘΓ (π6 ουγί οἷ4585θ. Τθοβα ἴῃ 16 (μϊγα πῖρῃς 
δαᾶνα Ὀθϑῃ 1πίογρτείθα, ἰο ρ}μέ ἴῃ ἐἦδ τᾶν, οΥ ἰηΐο 8 
βίδίβ οὗ βαϊνδίίοη." ὯὉγ. Μαϊν 5 δοσιμοβ, νοὶἱ]. 1]. 
Ρ. δ46. ᾿ 
9, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν. “« δοϊεβραπί Ζι6:8 1 οἰΐαπὶ 
ΤΟΌυ8 ἴῃ ἔδοῖο ροβι{18 ργθιεγα νά] οἱ η14, νιοὶ 115- 
4.6 ᾿Ἰποχροοίαίοβϑ τογατη δνθηΐυβ δἰίθχογε δἰ βοσοῖηο- 
ἄδγθ, ΟὨἹ]ΠΟ486 διηδθδῃί ἰοηα! νοςοῖθιι5 οἱ ἔὈσπλ 0115 6 
Υ. ὙΤ. ἀδϑιιηε!β: ἱπηρτίτβ ἴασαι αυοααρ, σὔπὶ 510}}}}- 
[ιάο ᾳυξράδηχ ἰπίοσ ἰοσὰῦπη Ὗ΄. ᾿. οἱ σθρὰ 46 αυ8ἃ 
ΒΘΓΠΊΟ οΓδΐ, Ἰηἰογοοάρθαί. Ηϊης νοσῦὰ ΝΡ οἱ Π “.υἱ 
ἔογστηϊθ πληρωθῆναι εἰ τελεσθῆναι ἴῃ [0Γ18 ΒΔΡΡίη. 
οἱ Ν. Τ. ναᾶτγιὸ οσουστταηί. Αἰἴᾳ4θ6 ογδοιία οἱ οἰαία 
Ργορδίδγιιπη σληρωθῆναι οἴ τελεσθῆναι ἀἰοσπηίατγ, ηοὴ 
τηοῦσὸ οὐτὴ Πα Ιρϑυπὶ αποα ργραϊοίιτη οὐαί, νηί, 
δ6α οἰΐδηχ ἘΝ] 416 αυϊαἄδη) δοοιαϊῖ, αυοα 6] υϑηγϊοάὶ 
(ϊοΐα [ἢ τλριηοσιδῖὰ ποϑίγδπι στοάϊριί, οδαι16 ᾳυσαὰθ 
τηοᾶο Τςορῇειηδί δίαϊι 1]υ8{γαι. ΚΏΒΡΡ 8ρ. Κιυΐηοεϊ, 
ἴῃ ἰοσο. ΓΓΠῚΒ 15 ἢοΐ σοηῇηρά (ο {Ππ6 Βδογρα Ὁ ΘΓΒ, 
θυΐ οχίθηἋβ 1 Βοῖὴ6 τη Δ80Γ6 ἴο [Π6 ργοΐδῃθ. Ἐχρ 
ΔΙΏΡΙΕ8Β δ΄ ἤδσα ργοάσυσθα ὃγΥ ἥῆ͵ιδίθίῃ, νῆο οοῃ- 
αἸυάοδ ἃ ἰΙοηρ δηα δαάμπηγαθὶο οί Ὑ11}} ἐμ6 [Ὁ] ονίης; 
πογά5,  Ὠ]οἢ τηρεῖ (Π6 βοτγῖοιι5 δίζθπίλοη οὗ 1] βοροσ- 
τοὶ 64. ΟΠ τ β. 148: ““Νααιι6 δη ΠΏ ἰοδέϊπηομία ναζθ- 
ΓΙ8. Τ  βίδιηθης: ΒΘΙΏΡΟΙ ΟΟΠἢΓΙΔΠ6Ι, β64 5290)06 1}}1|9- 
{ΓἈΠ1, οὐ ΘΟΠΟΙΠ1ΟΓΒ ΔΟΟΟΙΏΙΠΟΘΔΙΙΟΏΙ5 σγαιὰ Δ ἢ}- 
βεοίυΣ ἢ Νονο. Θυοά 640] Ποῃ αἰζεηάαπηί, ἴῃ ἐοχίεϑ 
Ρτορῃθίίσοβ ν] θη 18. 1118. δρρ]!οδίοπιθυ5 σογγμηλ- 
Ριυμηΐ, ΓΟΡΓΘΠΘΏΒΙΟΠ68 ἰγϑηϑη ἴδηΐ 1Π ΘΟΠΒΟΪΔΙΙΟΠΘ6Β, 
οὕ ΠΑΓΓΔΙΙΟΏ685 [01] ρτερίθγι ὑγδηϑίογιηδηΐ ἴῃ Ργοιηΐ8- 
ΒΙΟΏ88 τοὶ {{π|Γ8 ; Δάθοηυ6 π6428|58 86 τἀ Π 108 ρῥγο- 
ρΡομυηί. [701 ἤποηι ἴδοίδῃη, ἰἰδγιιπὶ ἄϊοο, ἔϑοι]ὸ τὴ 
Ραῦ,, υἱὐ 4ι.1}8 νἱγεδ βι.33 ἴῇὴ ἢος οᾶηρο ἀχϑσζοθδϑί, πλ}}- 
ἴλη ἀε (ἢ γιϑέο ογᾶουΐα ᾿ηνθηϊαΐ, οἱ ρ᾽δάΐο δάνογβᾶ- 
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Τῖοβ ἀρρτοάϊδζαγ, ἀυτηπηοάο ἱπῆγπλοσῖθυ5 δὲ τλϊπὰ8 
,ΧΟΓΟΙ [418 5618 αἰ σοησοαδί, αὖ νοὶ ἢος ρϑοίο ρεοτσὶ- 
σαϊιτ νἱέθιηι 5, ἀτιπὶ 1υχία ΓΟρι δι 11Γ18 ΒΘΙΏΡΘΓ 1η 
ΟὔΒευ 18, 4οα τη] Πτ1π| Θ5ῖ, 864] υ] Π}ιγ. Μιάθ δ1- 
τας. 48. 25. 

28. ἡ παρθένος. (ΔΙΏΡρΌ611. οι] ὰ ἤᾶνα {Π6 δζγίϊι 
οἷα δχργθββθά, ἐλ6 νἱτρίη. 1 σαῖμογ {π|ηκ [Πδὲ χε 
Ῥ͵Γ65865 ἰΠ6 Ηδῦγαν ρδιίο]α ΓΙ, οἷ 15 πάρα οἴξθῃ 
ΡΙοοπαβίϊο, θὰζ 5οπηθυ Π]65 σΔΓΓΙΘ5 [Π6 56η86 οὗ 4υϊ- 
ἄδπη) ; 8ηα πη 6664 Κυϊπορὶ ἤθγθ γθηάθγβ 1 συδοάδη). 

24. διεγερθεὶς. δὸο Ηετγοάοίμ8, 1, 84. ὁ δὲ ἐπεί τ᾽ 
εἐξηρέθη καταῤῥωδήσας τὸν ὄνειρον, κ. τ. Ἅ. 
. 96. οὐκ ἐγίνωσκεν. ΑἩ ΘΌΡΘηλ8η), [ῸΓ ποη οὐ οά 
τοῖὴ ἰαρυϊί. [118 ποῖ, Ὠονονοσ, ἃ τἤθσο Ηδθυ γα 5ΠῚ, 
({πουρἢ ΜῊ οἴῃ ὀσσυΓ85 1η (ἢ}18 β6η86. Μδηγ οἶδϑββι- 
(8] οχϑιηρ]65 ἃγὸ ργοάαιοθά Ὀγ δ εἰβίθιη δηὰ ΕἼ ΞΏΘΥ, 
ἴο ψῃ]οἢ 1 δαὰ Ρίας. Ῥομρ. ο. 86. Ηδγδο]ϊά. ρΡ. 466. 
Ψψιάς δίαρῃ. ΤΠ65. 1, 1820. ς. 

ῷ5. ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὑτῆς. ὙΥΠΘΙΠΟΙ Μὰ ἅγὸ (ὁ 
1ηἴογ τοῦ {Ππ686 νοῦ 8. ἢ18 σᾶγηδὶ Κηον]θαρα οὗ ΠΣ 
δἤογναγάβ ἤδ8 66 τηυσῇ ἀϊβρυϊεά. ἘΕποἰοβιδϑίὶς 

᾿ἀγδαϊοη ψου]α πο] πὸ 5 ἴο Ὀοϊϊονο ἰπδί ἢ ἤσθνοΣ 
Ὠδα ΔΩΥ οᾶγηδὶ Κηονίοάρα οὗ ΠῚ, {ποι ᾿παἀροά 
{Π15 15 ποΐ ὉηϊΌτπι δηἃ μα 1140]6. Δ58 0 1Π6 τψοΣ 8 
{Π6ηηβοῖναβ οὗ δοσιρίυγο, ἐπουρῇ [ΠΟΥ ἀο ποῖ πθοοϑββᾶ- 
ΤΙ ἸΏ ΪΥ ἢ15 Κπον]θάρα οἵὁἨ ἢογ δίϊογψαγαβ, γϑῦ 1 88- 
Βαηΐ ἴο τ. Οδρθ6}}, (ῃαὶ {Π6 ἴυγη οἵ [Π6 ἜΧργεβϑβίοη 
δβιυρραβίβ γαῖῃογ {Π6 ΔΕ γηγαῖνα ἤδη [ἢ 6 πορϑίϊνα. 

ϑοπλθῖπίηρ 51:Π|1184Γ 15 τηθηιοηθά οἵ Ατιβίοη ὈΥ͂. 
ῬΙυΐαγοῖ, Ο(οην. 8, 1. ἢ. 71. Ε. 17). Τ1,λοσί. 8, 9. 
Ηρ βγοῇ. ΜΗ868. Φασὶ δὲ ὡς ἐκ τίνος θείας ὄψεως ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ ἔγκυος γέγονε, ἐπιφανέντος αὐτῇ τοῦ Απόλλωνος, 
καὶ ἠνίκα ἔτεκε τὸν Πλάτωνα, τότε αὐτῇ ὁ ἀνὴρ συνε- 
γένετο. 

ΘΗΑΡ. 1]. 

γεσ. 1. Μάγοι. ΤῊ ΪΒ 185 ἃ ψογά οὗ Ροσβίδη ογίρίῃ, 
Ὀγ ψΜὨϊοῆ ψγογα ἀοδιρηαίθα {Π6 ρῥτίθβίβ, ρῃΠΟΒΟΡἢ 6.8, 
Δηά πιθη ΟἹ ἰοίέογδ πὶ ρεπογαῖ, ψο ἀδνοίοα {Πρδῖη- 
δεῖνε8 [0 ἀϊνίηθ δηὰ ΠιπΊδη 5016 Π066, ΘΒραοίδ]}ν πλραϊ- 



4Τ. ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν, ΟἿΑΡ. 1. ᾿ 1] 

ὉΪΠ6 Δα ΔΒίΓΟΠΟΙΏΥ, ΟΓ Γαΐου δϑίσοϊορυ. ψ116 
Μροηᾶσ. δὰ 10). Τιογί. 1, 1. Ῥογρῆγγ. ἄς ΑὈβίη. 4, 
10. Ῥογείζοη 8)ὰ 2] 14η. Υ. Η. 2. 17. δπὰ Βγίββοῃ ἀθ 
Ῥγίηςσ. Ροῦβ. 179. ϑέςῇ ΠΠτογαῖ! ἀοιθᾺ}655 Το σο {Π086 
ὙΠῸ σϑη6 ἴο ΨΦογαϑαίθη. 8.68 1πΠ6 ἰοραγηθᾶ (οἸ]δόία- 
πᾶ ΟΥἹ Ἰγείβίοῖπ. ὙΠΘΥ σᾶτη6, [6 54γ8, ἴο «6Γ.8416 1), 
848 Ὀεϊηρ (Π6 ΚοΙΙΘϑὲ ρἶδοθ ψογα βΌ ἢ ἃ ῥτγίησθ 
σου ]ά θ6 ὈοΓη. 

2, εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέραᾳ. Τἢδί δέαγϑ ΔΡ- 
Ροαγϑά δἱ (6 δἱγίἢ δηὰ δ (ἢ6 ἀδθδίῃ οὐ Το θυγαιθά 
ῬΕΙΒΟηΔρΡ68, Ψὰ8 [ἢ6 ρσοηργαὶ θα] 16 οὗὨἩ (Π6 δηιθηΐβ. 
(ομράγα {Π6 [Ὁ] οὶ ηρ; ραβϑαροβ οο]]δοίἀ Ὁγ εῖ- 
βίθιη : ψυδβίη. 87. 2. δὅϑθηῃθο. 4. Ν. 1,1. δηὰ 7, 17. 
γΓρ. Εἰ]. 9, 47. ΡΙ᾿η. Ἡ. Ν. 4, 28. [“ἰσδη. 1, 667. 
ψανοη. 6, 407. Τιαιηρτιά. ΑἸ6χ. δον. 18. Ὠ]οά. 851.. 9, 
80. διαοῖ. (55. 88. (Ἰαυά. 46. Ψεβρ. 28. (Ἰδυάϊδη 
46 4 (ο8. Ηοηῃ. Τδοϊί. 14. 22. ἰο ψ]Ποἢ 1 δάά, 
ΚΎΥΠ68. 158 1). τουτ᾽ ἄρα ἦν ἅπερ ἡνίξατο Τίμαιος, διδοὺς 
ἑκάστη ψυχῇ σύννομον ἄστρον. 

2. προσκυνῆσαι αὐτῷ. ΤῊ 5 σοπϑίγιοίοη ψ ἢ Ἐἢ6 
ἀαίϊνο 15 βεΙΪ4οπι ἐουηα 1π (Π6 ρυγο Οτρεὶς βίγ16. ΤῊς 
Ῥαββᾶροβ Δαἀπςεα ΡΥ ΝΥ εἰδίείη δηά Κυρίε οὴ Μαίιῃ. 
ῷ, 8. ἅΓ6 δἰτηοϑὶ ΠΟῪ ἔγοπι {6 ἐαέεν' ντὶϊοτβ. 7]16 
ΘΑΓΠΘΓ Δηἀ ΡΌΓΟΓ ΟΠη68 86 ἴΠ6 δοουβαίίνθο. ΠΠροσκυ- 
γεῖν ΔΠΒΟΓΒ ἴο [ἢ6 Ηοῦτον ΓΙ ΣΠ, δηά βιρηιῆος 4 
σοιῃρ οί ρῥτγοβίγαϊοη οὗ ἴῆ6 ον (θβρθοιδι)υ. 68 
ἢ.644) ἰο {Π6 ρστγουηά, ἃ ίοσιῃ οἱ σανθγθητῖίαὶ βδ]ιϊδέίοη, 
ψὨο]] Πα8 ΘΟ ργθνδι]θα τη (ἢ6 ἔδϑέ. δὸ Ηογοάοί, 
1, 184. οἱ συντυγχανόντες" δ᾽ ἀλλήλοισι--- ἕτεροι; .[08. 
Δπῃΐ. 6, 18. ἐπιστραφέντος δὲ τοῦ βασιλέως προσκυ- 
νεῖται αὐτὸν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον. ὅδ0 4150 [Κ6 ὅ, 12. 
66 αἷ8ὸ (48 οἰϊδα Ὀγ ῬΥ εἰβίθιη) Ῥοΐγοωη. Ρ. 828 οἱ 
622. ῬΙυΐαγο,, 488 ο. δηἋἃ δβρθοιδὶϊν δία γΖε [(6χ. 
ΧοποΡρῃ. Απιοηρ ἰδ Οτοοβ δηὰ οιηδηβ (ἢ 5 Πο- 
ΠΟᾺΪ γγὰ8 ΠΘνΟῚ ρα] ἴο νιογέαίδ, Ὀὰΐ τοϑογνεα ἔοὸγ [6 
5οάβ. ψιὰ6 Ευτρ. ῬΡίαῃ. 800. Οταβϑί. 1607. Ὁ. 
Ουτι. 8,7, 18. [ωὩν. 80, 16. Αἰδῃρη. 6, Ρ. 261. Ὁ. 
1ᾺΡ8η. Ερ. 1δὅ94. ΖΦ] 14η. Ν. Η..1, 21. νεἰβίείϊη. 

5. Ἧρ. ἐταράχθη, κ΄ π.1. μια. 10 15 ορβεγνθά ὃν 
Μαγκιδηά, ἴῃ Βονγοτ᾿ 5 Οοπ]θοίαγεβ, Ρ. 48, [Πδἴ ΤΠΒΓΘ 
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'8 ὮΟΓΟ ἃ Βυ}16ρ818: Ηδγοὰ ψὰβ ὑγου δ], δῃὰ “θγὰ- 
5816 ννᾶ8 [Ὥσονψῃ ἰηΐο σοπηπιοίίοη. δο, 91. 8. ἐσείσθη, 
δηά Ἐδβίῃοτ, δαϊξ. Ηοχαρὶ. ἡ δὲ πόλις Σούσα ἐταράσ- 
σΈΤο. 

4. πάντας τοὺς ᾿Αρχιερεῖς. ΒῪ (Π8886 ψὸ 8Γ6 ἴο τ» 
(ἀαγβίδηά, θϑβϑίἀθ5 1ῃὴ6 ᾿Αρχ. Ῥῖορ εν 8οὸ (8164, δῃὰ 
(Βδη ἰη {π6 οὔς6, 811} (ποβ86 αἰ8ὸ ψῆο δα ραβ864 {πδί 
οἴϊ!ςεο, ψ ἤοἢ γᾶ5 οί {ἢ 6η, 48 Γογηοεῖυ, ἴον [ἴ6. ΨΙᾺς 
“οβερῆ. 17,4, 6. Βθβ14688 (ἢ686, ἔβοτα 88 [ῃ6 ΨΊΟΔΓ 
οὐ Πεορυΐγ οὗ (ἢς ΗΙρῆ Ῥεγίαβϑί ; αἷδο, (π6ὸ Η θα 5 οὗ 
{π6 ϑασογάοίδὶ σου γβθβ; 4 Ραγδὶ]. 86, 14. 8πὰ 1 Ρᾶγ. 
24, 6. Αςίβ 4, 4. «ο8θρῆυβ οἴϊθηῃ τηθης008 (ἢ 056 
ἍἘπ0 δα ρΔβ88θἀ οἰῆςς, ἀ6 νι, ὃ 88. Βεἰ!. 2, 12, ὁ. 
4, 8, 6. ὃς 7, 9. ὃς 4,8. ἃς δ, 4. ὃς 6, 6, 42. Απέϊᾳ. 2, 
9. ἃ: ἔτουη ΝΠ 16ἢ δεακοχῳ 10 ΔΡρΘᾶγβ (ἢδί {6} ΘΓ 
ποῦ ΟὨΪΥ Β6Ια ἴῃ ΠοηουΓ ὈΥ τἢ6 ροορΐίο, θυΐ ΜΈΓ 
{Δ Κϑὴ ἰηΐο σοιη86] ὈΥῪ {Π6ΙΣ 8:1 ΠΟΘ 880Γ8 ; ΠΑΥ͂, ΨΘΓΘ 
δνοη οἱοιμοά σε ([μ6 Αὐοβί δ 81 τοῦθ. 005. ΒΕ], 
4, 8,10. δι οἰβϑίοϊη δηὰ Κγοϑβ. 

4. γραμματεῖς τοῦ λαοῦ. ΓΘ ἀοοίοϊβ δὰ ἰηΐοτ- 
Ργϑίθιβ οὗ [}68 αν ἀἰνίηθ δά πυϊηδη ἴο ἐπ 6 ῬΘΟρΪΘ6, 
δηά σαηογα νυν (ἢ6 τηδη οὗ ἰοιίθγβ. Ψιάὰ6 .05. Απίᾳ. 
16,7, 8. Β6}1.1, 44, 8. Απᾷᾳ. 1, 24, 8. ἃ 17, 6, 4. 
ΒΕΙ]. 6, δ, 8. Μαίι. Χχῆ. 4, ὅθε δἷβδο {6 δυΐῃογβ 
τοίογγοα ἴο Ὁγ Κοβοδογ, Δηβδιοςί. ρῥ. 88. : 

6. γῆ Ἰούδα. Τὴ οαπέοη οἵ 7υἀδἢῃ, βᾶν8 Οἰδιρ- 
Ὀ6]] ; θεΐ Βιοβοομ! θοῦ δηὲ Κυϊηοοὶ τη ηἰαῖη {πὲ 
γῆ δόγὸ ἀδῃοίεβ μγόβ, Κυϊηοσὶ οἰΐθϑ 80Π|6 ρδβϑαροδ 
ἴτοιὰ {6 ΟἹα Ταβίαπιοηΐ ; αἷ8ο, Ζ βου]. ὃ. (. ΤῊ, 
106. προδώσεις τὰν σὰν γᾶν ; ϑ8ϑο[οὶ. πόλιν; δηή ἢ 
ἘΛΟΥΙΡΙ 68 ἰη ῬὨοθηΐ8. θΘ ὃς 2. ΤΠΘΌ68 15 οδ] δα ἐπ- 
τάπυργος γᾶ. Ψιάθ ΜαΙΚΙ. οἡ 1, γ8ϊ85, Ρ. 448. Κυβίος 
οὔ Ατιϑίορι. Γἤθϑῃ. 11. δηαὰ ΚυρᾷκαΊη ἢ. ]. 

6. οὐδαμῶς ἐλακίστη εἶ. ΤὮῊΘ ΙηἰοΥΡτοίουβ γϑιηδυῖς 
(16 ὕρπιγα [Π0οὐ68,---ἰῃου τὲ {π6 ρτγοαίοβί, τηοβὲ οαἷθ- 
Ὀγαίθα. ῬΡαϊαϊγοὶ οἰΐθβ )᾽οη. Ηδ]:ς. μοῖρα τὶς οὐκ ἐλα- 
ίστη Ἧς τϊσἢϊ ᾿ᾶνο. Δα ἀ64, ἐπι {1158 15 ἱπυϊαιοὰ 
τοῖα Τ πογαά. 9, 21, 8. 
6. ποιμανεῖ τὸν λαόν μου. Τὴ {8 8868 οὗ π. [ὉΓ 

ΓΟΙΟΙΓΘ 18 ἃ (Δοϊ( σομμρδγίβοῃ οὗ Κρ. [0 βῃθρῃδσᾷάβ, 
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δηά {{Ἰοῖῦ βυ  )]θοίβ ἰο ϑῆ6ερ. 146 Ηοπηογ. {Π|44, β. 
948. ψιτρ. Ἐρς]ὶ. ὅ, 48. δυείοη. ΤΊδοΓ. 84. εἰ Ὁ 
γ᾽ εἰϑίεϊη. ΟἿἢθγ Ὄβχϑιῃρ]θβ ἃγα οοϊ]δοίβά ὃὈγ ΑἹΡβισί, 
ΕςΚΙιαγά, Κυρκε, δῃὰ Ῥαϊαϊγεῖ. δ6δε Ὅγ. ΜαιΥ 
ΠΙυ ΒΓΔ ΙΟη8, Ρ. 72. β 

ἢ. ἠκρίβωσε τὸν χρόνον τ. ᾧ. «.« ὌΠ ρΘΠίΟΓ οχρίο- 
Γανὶΐί, Ῥογνοϑδίρανιί. ὙΝοἰβίθιη οἱΐθϑ ἴβοοῦ. Ηογοά. 
1, 2, 14. ἃ. 1δ, 4. δ66 δίιΓΖΙ! [,6χ. Χοη. ΤῊΘ ρΏγχαβθ 
ακρ. εξ. ἢΔ8 Ὀδ6η ῥσοαυςερα ὈγῪ ἜΣ ἔγοιῃ δίγαθο, 1. 
Β᾽ 46. Ἰ)ειηοβίῃ. Ρ. 864 ὃς 406. ΖΞοῃ. 279. δηά ΚΗ 

αἰδοίῃ ἔγοιη ἴβοοσ, Βιι31Γ. οἱ Αγθορᾶρ. 
11. ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς α. προσ. δῶρα. 1 88 

ΘΥΘΙ Ὀ6ΘῺ {μΠ6 οσυδβίοιῃ 1 {6 Εδδί ἤδανογ ἴο ΔΡῬΘΑΓ 
μεοίογε 4 Κίῃηρ' οὕ ἃ στοϑΐ τηδῃ οηρίυ-βαπάθά, (ΠΡ. 
αθμηοβ. 48,11.1 ὅδ. 10, 27. 1 δρ. 10, 2. 58]. χὶν. 
18. ἂς 7χγῶ, 10, 16. γιάο 2] 14η. ΚΑ. Η. 1. 81. ϑϑποασ. 
Ἐριβϑί. 17. Ηοροβ Ῥαγίῃοβ ἤοῃ ροΐδϑί 4υ!]8408π|ὶ 586}11- 
ἴδγΘ δῆ ἸὩΏΠΠΟΙΘ. ΜαγΚ]. ἀρ. Βονγοι, ὑῥ. ὅ0. οὔ- 
Β6Γν 68, (ἢδί (ἢ18 ΘΧΡΓΟΒϑΙΟη ΟΟΟῸΪ5 Βθν θη {{Π165 ΠΊΟΓΘ 
1ηὴ (ῃἢ6. Νεὸνν Τοβίδιηθηΐ, δηα 18 σοῃβίδη 1 υϑοἀ ἰῃ ἃ 
ΤΟΙ] σίοιι8 86η86, οὗ οἤδοτηρβ ίο σοὰ.Ὁ. 

11. θησαυροὺς. (ἰαβκΚοίθ5, σῃοδίβ, ογ οἵδε γεοθρία- 
οἶεβ. Αρυπάδηϊ ΘΧΔΠΊρ168 οὔ [Π18 ψοσῇ ῦὸ ργοάυςοά 
Ὀν ΑἹΡροσγίῖ, [οσθϑηοσ, Βοβ, Εδρἢοὶ,  'εἴβ. Μυηίδμο, 
δΔηἃ οἴποτβ. Οπα τὰΔῪ βιιῆςοο ; ἔτοιῃ Ἡοσγοάίδῃ, 9, θ, 
11. καὶ θησαυροὺς χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πεπληρωμένους 
ἔλεγε. 146 δοἢ]ειβ. [κοχ. 1ῃ νοοῖ. οἱ Νον. Τεβί, δηὰ 
Ψαΐοκη. δὰ Ηοσγοά. 4. 162. 

81. χρυσὸν, καὶ λίβανον, καὶ σμύρναν. ἼΠΟ πδέιγο οὗ 
[ὴ6 ριἔϊθ βθϑιηβ ἴο ἀδηοίβ {Ππΐ (πΠ6 ΜαρῚ οδπηα ἔγοση 
Ατβθία ; ἔογ ποῦ θβρϑοίδ!ν ἀγὸ 8Ρ1.65 ἰουῃά. 866 
Ἡεοτοά. 8, 107. δηᾷ δίγαδο, 16, 11, 29. οἷο Ὀγ Υεῖ- 
βίαίῃ. δῖ ϑιοἢ ρῥγϑοίοιιβ σοϊηπηοα {165 6 γ ᾿πηρογίρα 
ἀουῖ] 688 πο Ῥογδία, ἰο ψὨΙσΟἢ ἘΠΘΓΘ 18.ἃ ΤΟΔΑΥ͂ σΟΙΓ88 
δογοϑ5 {Π6 568, δηά {πὸ ἀϊϑίδησα ᾿ησοηϑιάθγαθ]θ.. 

184. χρηματισθέντες 5]0165 ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ. ποροίίυτῃ 
ἰταςίαγα, πὰ ρδγ σα] εν ἴο ἰγοδί οὐ ρῃῦ]ς Ὀυ βίη 688 
ἴῃ 8 ΠΔΓΔΠρΡΊ6, ΟΣ οδίίοη. Ηθησα ’ᾧ Β5]ρη 165 τηο- 
ΏΘΓΘ, ΔαΠΟΠΟΓο, [0.8 ἀἴσογθ, ΓΟΒροηβ88 ἀᾶγ6: δηα 68ρ6- 
αἰ Π}γν υϑεὰ οἵ ϑιι ἢ ΣΕΒΡΟΊ868 88 ΘΙ τοίγμοα ὈΥ͂ δὴν 
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ἀδιγ σοηϑαυϊίοά, δηά ᾿φ5}}ΥῪ (48 μ6γθ) δηὴγ διξροθέϊοπ 
ἔτουῃ [Π8 ἀοιῖγ, Ὀγ ἀγδᾶπι ογ οἰμεγψνίβθ. 146 Κυρκθ 
δηα Κυϊηοοὶ. 

12. κατ᾽ ὄναρ. ' εἰδίθιῃ γϑίηάγκβ, [ἢδξ ἰο 8 γί 
οὗἩἨὨ τ1π6 Μαρὶ θεϊοηρεά ποΐ οη]ν δδβίγοϊορυ, θαΐ {16 
οὨϊτοογεἰσα, οὐ ἰπἰογργοίδίίοηῃ οὗ ἀγθαηβ8Ό. ὍῆοΥ 
{πογοίογο διἰθη θά ἔο {Π6 1 ον ἄγθϑιίηβ, δηά ἰῃοβο οἵ 
οἴδογβ, ψ ῃῖ ἢ ψν85 στα 4}} 07 ὈΘΟΟΠΊ6 ἃ βυβίεῃ, δπά 
νγὰ5 αἰρεβίθα ἴηἴο τορι σδηοηβ Ὀγ Ατίθηγἀογι8. 
Οἴδη, ᾿Ἰηἀ 664, {ποῖ Ἰαάρτηρηΐ [δι] 6 ἃ [ἢ6η}, 45 ἴῃ [ἢ 6 
Ἰηϊογργοϊδιοη οὗ ἃ ἄγθαηὶ οὗ Χογχθθ τηθηςοπϑά ὈγῪ 
Ηδετγοὐοίυβ, ἰ. 7. 196. Ηδτα, πονονοι, ἴποὺ υπάροα,. 
τσ εν, (π4ἰ (ἢ6 ἀγοδπὶ νγὰ5 βθηΐ ἔγοιη (σά. 

18. φεύγε εἰς Αἴγυπτον" {πΠ8ῃ ψΠΟὮ ἃ Ηἰίοσ ρ]86 6 
οὗ τεΐαρε σουϊά ηοῦ να Ὀδθη ἔουυηα. [{νν 88 ψ. ἢ] Π 
αἴον ἀαγϑ᾽ Ἰουγηου οἵ Βοίμ] ἤθη. ΑΕοσ 15 σοηηασϑὲ 
ὃγ {Π6 Βοπηάη8, Π]Δ ΠΥ {6 ὺν5 86 {{|6α Πθγθ, ψῆο βροΚθ 
ατοοκ, υϑοὰ {π6 ΑἸοχδηάσγίηθ νογβϑίοη οὔίῃο ΟἹά Γ68- 
(Διηρηΐ, δηά δά γαϊβθα ἃ ἰβ ιῃρ]6.  εἴβ. 

. 15, ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου. δυθαυά του βίου, 
ΜΉΘ 15 ΘΙ ΡΡΙ1ΙοΕα Ὀγ Ηδφτγοά. 2,191. Χεη. (γν. 8,7,1. 
Μοπιοσ. 1.5. 8. Ατίβη. 1. ὅ. ἤδη. Ν. Η. 6. 9. 
Ευτρ. Ηογ. 418. δὸ 186 1,415 86 ἢ15 νἱΐδ5, ἃ8 ἴῃ 
Ῥαίοσο. 2. 14. δῃὰ ἤπι8 ἴηὴ Τδοῖῖ. Απηδὶ. 6. 25. 
Κυϊποεί. 

16. ἀνεῖλε. ἘοΚοΓΔη ἂρ. Κυϊποοὶ {ΠῚ η 8 (ἢ6 Ὁ}}]- 
ἄγθη ψογα ἀοσβίγογοα Ὀγ ροΐβοῃ, ΨὮ1ΟΪ 18 ΝΟΥ ᾿ρΓο- 
θα ῦ]6. ἀπέστειλε 18 γταη]ογθα ὃγ Νὴ οἰβίείη, ἱπηπη 151} 
ῬΟΙΓΟΊΒΒΟΓΕ8 ; ὈΥ Βοβθηιηυ 6 Γ, 1 ογῆσὶ 70.581. 

16. ἀπὸ διετοῦς. ΕἸἼΒΟΠΟΙ, 1η ἢϊ8 ῬιΌΪ8. Ρ. 49. 866. 
[45 βῆθνῃ {πὲ {Π18 ρῇγαβθ οὐρᾷϊξ ποῖ ἰο θὲ ἀθ ἐθηι- 
»ΟΥγῈ, 1. 6. ἃ ὈΙΘΙη10. θα ἀδ εἰἴαΐο ; {πδἴ 10 τοραγάβ (Π6 
1τηἴδηΐβ {ποι βοῖνοϑ, δηα ῃδί ὃ. 15 οὗ {Π6 ὩδυΐΟΓ ρ6η- 
ἄδγ, ποῖ [86 τηΔ86 0} 16. δὸ 1 (ἤτγοη. 927, 28. ν ἤθ 6 
Ὠ αν ἰονθι8 (ῃ6 [βγϑϑ 68 ἰο 6 πυμηρογθά ; ἀπὸ 
εἴκοσιετοῦς καὶ κάτω. 1 δήά Ηρετοά. 1, 186. ἀπὸ πεν- 
ταέτους---μεχρὶ εἰκοσιέτεος ; ῬοΪΥΡ. 8, 20, 8. 058. 827, 
21. Ῥοϊγφη. 23, 80. 80. Α5 καὶ κατωτέρω 18 ΠΕΓΘ ιι864: 
80 ἴῃ {6 δοθο αβῖ οη ΤΠδοογ. 1αγ]]. 8, 8. δώδεκα ἐτεῖς 
καὶ κατωτέρω. Μτ. ΒΙΙΚΙΟΥ σοπιρᾶγαβ {Π|8 ψΈΠ (Π6 
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{ΑρΊοΔ] βίογυ γοϊαίθα Ὀγ Ηογοάϊδῃ, 4. 11. εὐθὺς δὲ πάν- 
τες ἐφονεύοντο. 

18. ὅτ, οὐκ εἰσί, τηογία! βυ0ηῖ. ἘΕἸΧΑΙΏρ[68 οὗὨ {18 
Ρἤγαθθ ἃγα ρῥγοάιισθοά ὃγ Βδρῇεὶ, ΑἸρθγὶ, Κγρῖο, 
Κτθρ5, 1 οοβϑπογ, ΕἸβηοσ, δηά ὙΥ δἰβίοίη. 1 δά Φοββερῇ. 
812. Ἐπιγίρ. Ογοϑρῆ. ΓΧ. Απιβίορῃ. Άδη. 72. 

20. τεθνήκασι γὰρ οἱ ϑητοῦντες. ΟὈΒβοΙνο {Π18 0.86 οὗ 
{6 ρΡΙυγαὶ ἔογ {Ππ6 βίπρυϊαγ; οὗ νοῦ 6 ἤᾶνο δὴ 6χ- 
διηρία ἰη χοά. 4, 19. τεθνήκασι γὰρ παντες οἱ ϑητοῦν- 
τες τὴν ψυχήν σου. (ομηραῖα 1 Βερ. 11, 40. 42. δηά 
Βοη. 11,8. γιάς ᾿Υείβ. δηὰ Εδβοπιη. Ῥγο]μ8. Ρ. 178. 
Ι δΔάα Ῥοϊγεη. ρΡ. 478. τὸν Λ. ἐβήτουν συλλαβεῖν. ΤΠΟΓΘ, 
58 ΠῸ Ηδρτγαΐβπι, ἃ5 80Π16 ΒΌρρΟΒΕ, 'ῃ ϑητ. Καϊηοεϊ 
ΘΟΠΊΡΑΓ68 Μαίί. 9, 8. τοῖς ἀνθρώποις ἴὉΓ τῷ ἀνθρώπῳ ᾿ς 
1 γουγρ. τ. 4.195. ΒΗ εἰβκ. οἱ τότε βασιλεύοντες ἴογΓ (ο- 
ἄγιβ. Οομηραῖε ἀδίακ. Ααν. Μ15ς. 2, 16. δηὰ δα] 189, 
Ἐχογς. 80]. Ρ. 860. 

2ῷ., ᾿Αρχελάος βασιλεύει, 1. 6. ἄρχει, ᾿τηρογαΐ ; ἴοῦ 
ς Αχσοῆῇ. ψ88 ποῖ ἃ Κίηρ, θαΐ 8Δη ἐθνάρχης. Ἠφβγοῇ. βα- 
ἐμὴ τϑς κρατεῖ, ἄρχει. (οηραγα Ηοτοά. Ϊ. ὅ,11. Κυ!- 
Ὧο6]. 

Φῷ͵ ἐκεῖ, ἴου ἐκεῖσε, 11πο, 85 ἴῃ ἴῆ6 Ρεϑὲ ατρεὶς 
ΨΓΙίοτα ; Ηρτγοά. 1, 121. Χρη. γγ. 7.1,16. ΖΒ] δη, 
Ηετοάϊδη, Ατγίδη, Τμυσγά. 8,71. Ὑιάς 'γεί8. δηὰ 
Κυρκο. 

28. κατῴκησεν εἰς πόλιν, ἴοτ ἐν πόλει---εἰς, αἱ. δο 
16 δερίυδρίης δηὰ Ψοβαρῆι5, δηὰ ΕΓ ΛΠ ΘΗΝ Υ {ῃ9 
οἰαβϑίοδὶ ασϑοῖκ υγιίοτθ.Ό Ὑι8ὼ6 Κυρκο, Ῥαϊαϊγοῖ, 

Ο Μυμηίβο. 

ΟΗΑΡ. 11]. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. δὲ 15 οὐχτ6α 
ἴπ πᾶν ΜΑ5.; θυΐ ἴἴ 15 ἀδξδπάβα Ὀγ Οτγίθβθδοῆ, οἢ 
τπ6 ῥγίῃςρ]6 (πὲ οὴθ τῆδυ δοσουηΐ ἴῸΓ 1[8 Ομ βϑίοῃ, 
διιὶ ποὶ ἴογ 15 δάἀι:ίοη. [αά, {πὶ 1 [85 ἤογθ, 85 
1Π ΤΏΔΩΥ ΟΥΠΟΓ ̓ πενμοι οὗ δογσίρίυσο, δηά οἵ [6 Ηἰ5- 
ἰοτίδηβ, ναὶ Ηοορονεθη ἀθ Ῥαγί. ρ. 181. χὶ. ςδ]]}5 
[Π6 805 ἰΓδηβιενυϑ, ΒΘ {6 ΓΘ 15 ἃ Γϑίδγθποα (0 ἃ 
μὲν οἵη. Α5 ἰο {818 υ86 οὗἁὨ [ἢ6 ρΙυγαὶ ἔοσγ (ἢ 
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βἰηρυΐαί, 10 18 ποῦ ἀπυδυδὶ ἱπ ἰδ6 ατοοκ (ΟἸ]αβϑὶςβ. 
ΒΙοιλῆθ] ἃ οἡ “ΒΟ Υ]08 ΠΟ ράγο5. {18 ρᾶββᾶρα ἢ 
ἃ 51:}}}4Γ οπο οὗ Τπυςογά. 7,38. Ηδοτχγοα. 8, 16. Χοη. 
Ογε. 1, 7. 14. 1᾿ν. 28, 80. 

1. κηρύσσων. δῖ. οἰίοΒ Ηοῃι. ]]. β. δ0. σ. δοδὅ, 
ν]. 4. νιά6 δοῦϊθυϑβ. [μ6Χ. 

1. ἐν τῇ ἐρήμω. Ηρρτ. Ὶ ποῖ δ 5βοϊιίοϊγ ἀδβοσί, 
μυΐ σομῃραγαίίνοϊν, ἃ5 Ὀθίηρ {ΠῚΠ]Ὺ ᾿πῃδιῖθα, ὈῪ 
ΓΘΔΒοη οὗ ᾿γίηρ' πὶ ῃο]οβ6α Ὀγ ἴδησθϑ, ποΐ ἴῃ {Π]|Πᾶρ6, 
θυ οπίίγοὶν ἴῃ ραϑίυγθ. Οὐ. 14, 15. δηὰ [κο, 16, 4. 

2, μετανοεῖτε. ΨΙά6 ΒοΒοηπλ]]ογ, Κυΐηοοὶ, δηά 
ϑοΒ]θυβη. [,6χ. δηὰ είβί. (διῆρθ 61} ἢ88 ψ6}] γϑῆ- 
ἀεγαά 1 σαΐογπι, ἢ ψἤοπὶ τ, ΜαθΥ οοἰποίά68. 
ΒΓ), 1, 619. 

2, ἤγγικε γὰρ ἡ β. ἐγγ. 185 ηοΐ ΟΠΪγΚ 5414 οὗ [Ὠϊηρϑ8 
Ὑ ἢ] 0}} ΓΘ ΔΡΡΙΟΔΟΙΏΡ, 8η4 ἃΓΘ οΟγίδί ΠΥ δρουΐ το 
ἤάρροϑπη, Ὀυΐ 1086 ΨΏΙΟ] ΔΓ6 ργθϑϑηΐ δηά Πδρροπίηρ. 
Ἐοπι. 18,1Χ2. Ηρτο, μοννονοσ, τ 5ρη 165 ᾿Πβίδγα ; 
ἔοσ. Μαεββίδῃ μαά Ὡοΐ γοῖ δΔρρεαγϑά, δηά Ψοΐηῃ νᾶβ 
80} ΖΓΕ εἰς τὸν ἐρΧ ἐβὴνν. ΟομΡ. ν. 11, δηά Αοἱ. 
19,4. Οπ (6 Εογηυΐα 566 ὙΥ οἰβίθιῃ, Βοβθητη ἶοσ, 
8η4 Κυΐποε!. Ὁ ζγ, ΜαΙ γ᾿ 8 δα γπΊοΠΒ, νοὶ. 1]. Ρ. 462 
8Πη64 468, δῃὰ {Π6 ποίθ8, Ρ. δ66 δπὰ 7, ψίογα Ὦτγ. 
ΟΙαγκο δηὰ Βίϑῃορ [οντῃ ὈοΓἢ ἄρτθο {πὲ {Π6 56 ῃ86 
οὗ {15 ἔογῃλα (Δηα (ἢδὲ οὗ βασιλεία τοῦ Θεοῦ) 15 {Π6 
βίαίς οὗ [ῃΠ6 Ο5ρ6], {Π6 Ομυτγοῦ, δὰ Β ϊρίοη οἵ 
ΟΠ γιϑὲ ὑροη οαγίῃ, (ἢ6 (ἀοΒ8ρε] Π)᾿ϑροηβαίίοη. 1 ἄρτθθ 
ψ ἢ Ὁγ. ΟδρΌ6}} (Πδὲ β. οὐρῇ ἤογα ἴο Ὀ6 γθηαοσγϑά, 
ποΐ Κιηράοῃ, θυ τοῖρῃ. ΟΠ] ΘΌΒΠΟΣ, ἴῃ ἢ15 δ χίσοη 
Ν. Τ. Πᾶ8 ψ6}} ἰγθαίβα {Π15 βι ]θοῖ, [1 δάά, {Ππδΐ {Π6 
ΘΧΡΓΟβϑίοη οἴἴϊθῃ οσσυῖϑ ἴῃ ῬΙΌΟ].5 οἡ ΡΙδΐο, ἴῃ {}}18 
ΤΏΟΓΑΪ 86η56. 

8. φΦώνη βοώντος, 561]. ἐςτὴ. (6. ΡΓΟΡΕΙ͂Υ 5]5η1Ηθοβ ἰο 
8ῃουΐ ; Ὀαΐ, Βεσοηαϊν, ἴο δχοϊδίτη, ἔθαςῃ Ἰομγ δηά 
ΟΡΘΗΪΥ. 

8, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν. τ΄ κι νίδτῃ αιᾶ ἰησοα1 1)0- 
Ταΐηυ8; 8η πηᾶρα Ὀογγοννθά ἤγουν τῆθ ρεδοίίοθ οὗ 
Ἐϑίθγη τῃοησοΐ 8, ηΟ, ΟἹ τακίηρ ἃ ἸΟΌΓΗΘΥ, ΟΥ 
βΟΪΏΡ' ΟΠ ἃ ΠΙ1] ΠΔΓῪ ἜΧρΘα Π]ἸοΏ, τιι86α ἰο βοηα ἰογψαγά 
ΡΟΥΒΟΏ5 ΜὙΠ0Ὸ 5Π 011 ἸΘν 6] [Π6 δ ΠΘΏ 668, Ββιηοοί 6 η, 
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1Π6 υπονΘΏΠ 68868, {1} ὉΡ {86 [ΟΠ] ονν8, δια. 80, ἃ5 ἰο ἔΌΓΠὶ 
ἃ τοδί. ἴο {ἢϊ5 ρυγροβα εί5. οἰΐθβ διυρίοη. (8]]1ρ.- 
897. Φοβερῇ. Β. 2. 8. ὅ. 1. 8δηἀ 6, 4. ὅ, 2, 1. ἀπά 8, ὅ. 
Φυβϑθη. 2. 10. ΡΙυἱαγοῖ, 887. Εν δίγαρ. ν. ρ. 864. 
Ον!ἃ, Απιαί. 11. 16. 61. γιά6 εὐ Μυηίῃεθ. Τἤογα 
8668 ἃ ΓΕΐδγθησο [0 [Π15 οσὐδίομμ 1η Γυςγα. Γ,. ὁ. 
97. 8. ἴῃ ἐπορέυετο τῇ ὁδῷ ἣν πρότερον ἐποιήσατο, τεμωύν 
τὴν ὅλην, ὅτε ἐπὶ Π. ἐστράτευσε, δΔῃὰ 1,. 2. 100. ὅδους 
ἐνθείας ἔτεμε. Αρρίδη. 1. 88. 89. «τέμνειν ὁδοὺς. ΨΙΔ6 
Ἧγ 6856]. ἴὼῺ ΗἩρσγοάο. 1, 4. 186. οὗ τετμημένων τῶν 
ὁδών. Μιὰς Αρρίδη. 1. 616. 71. Ἰ)1οά. διῖς. 1. 197. 
8. εββεὶ. δ υαν Χ. 8. ὅ. Ὧηα 81. ῷ. ῬΏ1]ο. 1. 
816. 2Φ. (εἰϊεά Ὀγ Νεί8.) τρίβος τετριμμένη πρὸς 
ἀνθρώπων καὶ ὑποξυγίον ἱππήλατος καὶ ἁμαξήλατος ὁδὸς, 
Ψ]ΙΟἢ ΟἿΘ ΤΩΔΥ σοΙρᾶγα ΜΠ Ῥαιιβδη. 2, 151. ὁδὸς 
ἐπὶ οὗ καλουμένου τρήτου.͵ ΤὮΘ ρᾶβϑᾶρα οἵ ῬΏ1|ο 1}}08- 
ἰταῖ68 {Π6 δἰγιῃο! ορῪ οὗ τρίβος. Τδ σοΥΓΕΒροπαϊηρς 
ἴθγηι 10 ΟἿΚ ἰδηριαρθ δα5 ἃ 81Π|1}8Γ ΟΥΙΡΊη, [ἴῃ Ἐἢ6 
ΡδγίοΙρί οὗ {πΠ6 νοτγῦ ἴο γίάθ. “ΓΒ 4180 ὁδὸς ἰ8 46- 
τἰνοὰ (1 ῃΐηκ στιρθ!]ν), ΌΥ Εὐβιδδίμιυβ, ἔγοπι ἕα 
πορεύομαι. Ουγ ψοτγὰ ρμαίῆ, 15 ἴτοτῃ ΑΠρΊ. δᾶχ. Ῥαιίῃ- 
{π|4ῃ, ἴο ἰγϑιηρΐθ, 1. 6. να {Γἴ4, πΚ6 {Π6 πρήτος οὗ 
Ῥαιυιβδη188, δηῃα οἵἤογβ. Βυΐ [1 τηϊιϑὲ γοίγδιη ἢ ἴο ρὺΓ- 
8.1.6 {Π 686 Δη] ορίθβ ΓΙ ΠοΓ που]Ἱα Ὀ6 ουἱ οὗ ρΙδςβ. 

4. εἶχε τὺ ἔνδυμα ἀπὸ τριχών κε Βουρῇ οἸοαΚ8, δηθὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠ ν οὗ 5ῃθαρβκίηβ, 6 ψόογ ὈΥ (6 ΗΘ ΓΟ 
Ρτγορμοίθ, (νίἀάς 1 Εορ. 19, 10. σοιῃραῖθα σψῃ ἢ 
Ηδθρτγ. 11, 87. ἃ5 ψ6}} ργείθηαβϑά 88 γᾶ]. (ρ. Μαίί, 
7, 15.) Ζαςῖι.. 18, 4 «ἐνδύσονται δέῤῥιν τριχίνην. δυοῇ 
85 Αἶβο {πΠ6 οἱοίίηρ οὗ [ἢ6 ρΡοογ, δηὰ οὗ ῇοβα ψῇο 
ΨΘΓΘ 1 ΠΙΟΌΓΗΪΠρ. δα Μᾶχ. Τγυγ. 2188. 18. ὅ, ΑἹ- 
ΟἸΡἢ. 1. 86. δπὰ 8. 43. Αροὶ!]. Μιγαρ. (, 20, (δ᾽ οεἰ5{.) 
Ιδαάά, βυοὴ 18 πον ἰηῃ {6 Εδεὶ {π6 οΟΙοί Πρ οὗἁ {πο58 
ΜγὮ0Ο ΙΔΥ οἰδίπι ἴο ρβϑου αῦ βαποῦγ. ΨὙι46 Ηδγπγθῦ. 
Μα]οῦ Αυ ΟΣ, ἴῃ Ὠ18 Ἴγανθὶβ, βαν8 (δαὶ 116 ΙΟΥΝΟΣ 
οἶα8865 ἅγα οἰοίῃϑά ἴῃ ἃ σονογηρ οὗ ψοο] δῃἋἃ σδτη δ β᾽ 
᾿ιαῖγ. ὙΤΠ6 δοδοδδὶ οὐ Εὐυσριάδα ἴ. Ῥἤορι. 820, 
ἸηΘηςΙ0η5 ἴδ τρίχινα ἐνδύματα. Ἑτοτῃ (Π6 Ταϊιυά 
ν6 πηά {Πδὲ σδῃ6}8᾽ ἢδ1ν τν88 πηι σἢ 866 ἔοΥ ραγ θη (8 
Όγ {86 268; {μὲ οὗ ΨΦομη νὰ5 ἀοιθ11685 τοι ρἢ δηά' 
υποοπηῦορά. 

ΜΟΙ. 1. ο 
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4. βώνην δερματίνην π. το. 80 ΕἸϊ45 {Π6 ῬτορπΠοί, 
2 θρ.1, 8. Το αἀϊβδγοῆσο νὰ5 πη {Π6 τηδίοναἶβ, 
ἴογ {π686 σιγά 68 ΟΓΘ 1ἢ σθηρΓΑΙὶ υ86, Δπα οὗ ροϊα οΥ 
ΒΙΪνΘΓ, ΟΥ̓ 81, ΟΥ ᾿ἴηθπ, δοσογάϊηρ ἴο {πΠ6 βίδ!οη οὗ 
1ῃηΠ6 ψϑᾶγοσ, γ14ὼ46 Ηοιηθιῦ, Οάἀ. κ. δ44.. δίγαρα 11. Ῥ- 
81. 8. Αρος.1, 18. Εχοά. 28, 86. Ψιά6 Βτγδυῃ. 
Νεϑβί. δαοοσγα. Ηρθσγ. 2, 8. δηὰ δι ]οσβθ Τἢ68. ἴῃ ν. 
(νν ει(8.) ' 

4., ἡ τροφὴ---ἦν ἀκρίδες. ὝΤΠἼδὶ (158 ἰὈοα νγὰ8 }67- 
ηελέέοα ΔρΡΡΘατγβ ἰγοιὴ [μανιῖ.11, Φῷ ; [ῃδὲ τ ψγὰ8 οἰιδ- 
ἐοπιαγῳ ἴο ἴῃ Ογίθηία]8. 18 ρδη, ἴτοθ Αρδιηδγοῖ. 
ν. 27. δίγδθ. χνι. Ρ. 1118. α. Ρίϊη. νι. 80. Ῥογρῆγσ. 
ἀθ Αὐδείη. 1. 2ὅ. ῬΙυϊαγοὶ. δυιηροϑ. 11.147. ἢ. (ἡ) ε5.) 
Ι χἡά, δίγαρο, 1098. Β. ὅδε Βον. (θη). Ρ. 86. Τἢδί 
14 ψὰ5 ΌῪ {πΠ6 αγεοῖα τπουρῆϊ ἃ τη ἔοοά, Δρρθᾶδγβ 
ἴτοτι ἴΠ6 δοβοίαβί οἡ Ασίβϑίορῃ. Ασοθδγη. 1116. νι46 
Βοςδαγί. ΗΊ γοζΖ. 9. 4, 7. δὰ ΕἸἰϑηθγ. δὰ ἢ. ]. 

4. μέλι ἄγριον, ἃ ἸΠἔΘΣΙΟΓ βοτί οἵ ΠΟΠΘΥ͂, ποῖ ογπιρά 
Ἀγ Ὀ668, νυῖ ἑουηά {ἸΟΚΙΙηρ ἔσοπι σογίδιη ἴγθθβ. 8.4]- 
τηδϑῖι8 δηὰ 1 οἱ ρ ἢ βυρροβο ἰμᾶὶ (ἢ6 πιαππα ψἰιἢ 
ψοἢ {Π6 Βγα 6] 1685 ΨΟΓΘ βυρροτγίεα ἴῃ {6 ψ]]άογ- 
058 Ψ» 88 {Π|18 μ. α. δ] ὨοησΥ, δηά ἢρ ΠΟΙΟΥ͂, δῖ 
τηθηςοποα Ὀγ 116 ΒΔΌΡΙΠΙ 4] ψγιΐοβ; δηὰ Ὠιϊοά. 
δ᾽ο. 1, 10, 104. βὰγ8 οὗ 16 Ναβραῖι, φύεται---καὶ 
αὐτοῖς τὸ πέπερι ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ μέλι πολὺ τὸ 
καλούμενον ἄγριον. 
Βα τῃδξ, ΠούΘ ΟΊ, 88 10 τηδὺ, [Π6 ὨΟΠΘΥῪ ἤσΓΘ ΠΊ|6Π- 
ἰομρα τιξφὴέ 6 οὗ δεοδ; ἴὺγ “2οββρῇ. Β6]]. 4. 8. 8. 
88 γ8 Οἵ [Π6 σοΟἸΠΙΓΥ ΘΓ «6τῖοῆο, μελιττοτρόφος δὲ ἡ 
χώρα, {πουρἢ }ι.8ὲ δἴογ ἢ 5ρθᾶκβ οὔ [Π6 ρϑ]τη ΠΟΠΘΥ. 
ος δ, τότε ἐξεπορεύετο π. α. 1. ΟΥ̓[ἢ15 ἤρα οὗ Βρθθςἢ 
Γοηρίηιι5, ᾧ .28. (ο64 ὃγ ΝΥὴεἴ8.) ρίῖνοβ ὺ8 8ὴ δχ- 
δαρὶα ἴτοπι [)οπηοβίῃ. 46 (ον. ἔπειθ᾽ ν Πελοπόννησος 
ἅπασα διειστήκει... ἴ Δα, ψ δὶ ΔρΡΡΘΑΓΒ δὴ ἱπριίδί!οὴ 
οὗ {18 ρᾶβϑᾶρα 10 ῬῃΠ]οβίγ. Μη. ΑΡο]]. 1,.. 8, 26. 
παρῆν γὰρ διαλεγομένω πάσα ἡ" Ἑφεσος. ΑἸοΐρἢγ. Ἐρ. 
Η. 4. ἐπιθυμών ᾿Αθήνας πρὸς αὐτὸν διαβῆναι. ΓἢΘ γρᾶ- 
8005 ἴογ (18 σΟῃσΟΙΓΒΘ 816 ἴἢι|5 βίαιδα Ὀγ ὟΥ οἰβίείῃ : 
« Ιηῃάᾳ δὰ που η 8 }}15 ογαΐ ἢ οὐα ποιηϊηυμῃ. [μπο. 1. 
600, 67. Ασορϑϑιί ϑιπρί! το νᾶ: σοι, δοβιιηθηίδ, 
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νο5{|5 χορ δίθο, ἀοοίτίπα 46 Αἀνθηίι; Μοβϑιδ δὲ 
οαἰδπ δίιθιι8 1πηΠλ1 6} 110118, αυΐθυ8 δά ἄο ἐπγ δέῃ 
δου [ΘΙ ΡοΓ πὶ δίδέυπιμ, οἵ σοηβοΙ ΘηΠ14π| ραθοοϑδίο- 
ται, 4186 ΠΟΙ] 68 Ἰῃσογίοβ το ἀθρδηί, σαὸ 86 νϑῖ- 
[ἀγθηΐ." 

6. ἐβαπτίξοντος ΤἼ18, ψ ἢ [Π6 96 ννγ8, γγᾶ8 αἰ γᾶν 
εἤξοίεα, ποῖ ὈγῪ “ργίηκίηρ, Ὀὰς ὈΥ ἐπιηιογδίοη. 

ΒαρίΊ81:8, ΟΥ Δ] ]1Οη8, ἢδΔα ἔτοιῃ (ῃ6 ΘΓ} 1681 ἃρ68 
ὑὕδθη Γπουσἢς Προθϑβᾶτυ ἴο ιν 6 ΟΥΒὮΏΙΡ, 85 ψ}6}} ἴῃ 
ῬΓΟΠΟΙΟἢ οὗ ο]68}}1η 688 Δηἀ ριΓΙΕΥ, 88 Ἢ: {μαΐ, ὈγῪ 
ἃ 8016 πη ΓΙΐθ, {Π6Ὺ τρῶς (ΔΚ σάγο (Πδΐ ποπα 8Βπου}ά 
ΔΡΡΙΌΔΟΝ {Π]Πρ5 βαοῦθα ἸΓΓΟνΘΓΘΠΕΥ ΟΥὉἩ ΓΑΒ }}]γ. ΨΙ46 
γι, ἤδη. 2, 717. Αρι!]. χὶ, Μϑαυδ ρῥγοί 8 ρυτὶ» 
Ποδηαι! βίο τϑγῖηο ἰᾶνδογο ἰγαᾶο, βορίϊθβ βιι 6 Γ- 
80 Πυοίθυβ σαρίϊε.--- δ ᾶπὶ δὶς ἀρργθοᾶῦδγ. Ψυνθηδίὶ, 
0, 521. Ῥοῖβ. 2, 1δὅ. Ἠογαῖ, δϑγι. 2. 8, 280. Ευτ!ρ. 
ΑἸςεα5ι. 167. ΡΙυΐαγοῖ. Ατγιϑεα. 881. ν. Ευγίρ. [Ιαῃ. 
904. Μᾷοτγοῦ. ϑεαίυτγη. 8,1. Ηοτγοά. 9, 87. Ρ]δυΐξ. Αἰι- 
ἴω]. 8, ύ, 48, 4, 2, 8. Ῥοιρῇγ. ἀ6 ΑΡϑ8ῖ. 4, 7. δίηςο, 
δοννονοσ, {18 βο] θη ΔΟΪ ΠΟ ψγ)88 ἃ ρσθραγδέϊοῃ ἰαὰ 
ῬΓΑΥΘΓΒ Δηἀ 580 γ1ῇῆ068 Δηα νον 8, Ὀ. ψὨΙσἢ (ῃ6 Ποἱγ 
νγ48 ΡΓΟρΡΙ αι δ4, 10 στη ἴο Ρᾶ38 (πδὲ {18 ρῥγορπῖάᾶ- 
τἴοη δηἀ Θχρί ϑίίοη νγν88 5] ἃ ἴο 6 οῇροιοα 5ο]δῖγ ὈγῪ 
{18 Ὀαρδιῃ, ψῃοἢ ρτοοβαβά [Π6 τοιημδίηϊηρ ραγίβ οὗ 
νὴ ψουβῃ!ρ. πιγιρ. [ῥΡἢ. ἴη Τ᾿ 1198. Ονὶά. Εδϑί. 
Φ, 85. Ψυσ!ἢ 12, 7, 8. Ῥ͵ίιι Ἰοία δ ργϑοθβ Ἐπ πάθη- 
ἀἄδ8 δοοθϑϑβϑβιί, ἐβαπτίξετο ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος. καὶ 
ὡς ἀνέβη, ἐδέετο τοῦ κυρίου θεοῦ Ἰσραήλ, δῃὰ 16, 18. 
γιάς ῬΏ1]..1, 278, 47, 951, 20θ. ΤῊ8 ννᾶ8 θβρθοίδι ν 
Ριδοι 86 Ὀγ {πΠ6 Εββθηθ. Ὑ146 ΨΦόβαρῇ. Β6]]. 2,8,587.. 

Βιιξ λόγα ἴἢ6 8ι0]6οΐ ἰγεαίβ οὗ οπμϑ δοέθηιρ Μ᾽ ἈΒὨηρ’ 
ΟἾΟΘ ἴῸΓ 4}}, δηἀ Πονοῦ δϊογναγαβ ἴο Ὀ6 σϑρϑδίβα. 
ΟΥ̓ {18 τῖῖθ νοϑροβ ἃἂτὸ ἰουῃά ἴῃ (ἢ6 “ον 8 
βαρί(ϊϑι οὗἁ ρῥγοβϑίγίεββ. [{ 18 ἀρτγϑϑά, Ῥοίἢῃ ὃὈγ {ῃ8 
δηΐζθηΐ δηά τῃοάδγῃ 96 ν}8.Ἃ1ῃ4ἴ Ὀαρίϊδηη νγᾶ8 δάιηϊ- 
Ὠἰδίθι θα ἴο δνϑσυ Οθῃθ]α δαιηρ ἰο {πΠ6 76 ]8ἢ 
τοὶ ρίοη, ἀπά ποί (0 ΠΙπη861Ἐ οἡΪγ, ἢὰΐϊ ἴα ἢ15 ψι8 δηὰ 
ομ! ἄχθη, ονρη ω{ ̓ πίδηϊβ. 

[158 τὰ ψα πα πο ηιθηξίορ τηδάθ οὗ 1  ῬΏ1]ο, 
0560}. οὐ {πΠ6 Τἀγραμῃ Ομπκεΐοβ, ογ ἰπ {16 Μίβῃᾷ ; 

οφ 
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δυΐ ἴῃ 186 οἴμοῦ ΒΑΡ ΠΙ 4] τγὶτρϑ 10 18 οὗἁἉ ἐγϑαιιθηὲ 
οσουγγοηςα. ΥΥ οἰϑίοιη ; ψῆο ῥγοσθϑαβ ἴο σίνα σορίοιβ 
αχίγδοίβ.υ Τπδαΐ {πΠ6 Ὀαρίϊδηη οὗὁἨ ρῥγοβϑίγίθ 88 (θῇ 
ἱ 156 ἢ88 Ὀ66Ὴ 58|8ἰδοίο  } Υ ργονοα Ὀγ δηζΖὶιβ, ἴῃ 
ἃ 1 βϑβογίδξοη ᾿ηϑοσίθα ᾿η Μροηβοῆθηϊ8, Νον. Τοβί. 
1] υ8(Γ. 6 Ταϊηυάο, Ρ. 9288 564. δηα 287 Ββο6αᾳ. }ὺ»- 
πιεῖν, Ἰπαθοά, (Π6 6 νν}8 ἢδα δαπιηεϊεα ἢ ρῥτοβϑ γίεϑβ 
διέ ὃψ οἱγοιμπιοίδίοπ. Αἰγοῦ {Π61Γ γοΐσση, Πόονονογ, 
ἔτοταῃ ἴῃ6 Βανυ]οηΐδῃ οαρεν!γ, ἤθη τηδὴν (θη 1168 
σϑῖ.6 ΟΥΟΙ ἴο 1Π6]γ το] ρίοη, ἴο Ψ οι δίχα! ἢ 5 δά 
66 ἴῃ σερ μίαν τι86, [Πα Ὺ ̓Ἰηἰτοάπορα {ἢ6 δαρέϊδηι οὗ 
ργοϑβοίψέθδβ, ῬΑΥΓΠΥ Ὀθοδιι86 την (ὐθη [1168 μα Ὀ6θη 
αἰγεαάψ οἰγομηιοιδοά, ῬΑΤΕΌΥ Ὀδοδυδα (ΠΟΥ ψιβηθα (ὸ 
ρτδι νυ (Πο56 νοΐδγίοβ ἢῸ ΘΓ δἴγαια οὗ οἰγουπιοῖ- 
βίοῃ, δηἋ, ἤηΔ}}Υ, ἴο ῥγονῖἀδ 8 γι Ὁ. ψὨοἢ τυοπιθη 
τηῖϊσῃς ΡῈ 1ηἰἰἰρἀ. (Π4ηΖ. ΜΙςμδοὶ. Βοηρεὶ. Καὶ- 
061.) Τα (δε ΠΊΟΠΥ οὗ (ἢ6 αῦονα Βδρ ιηῖοαὶ ρΡ88- 
88,068 15 Ποῃγιηθα Ὀγ Ατγίδῃ, [)158. Ερίοΐ. 2, 9. (οειἰ6ἀ 
Ὀγ ΒΘηρο]}.) ψῇθσγα ἢ6 6 ν]8ἢ Ῥγοβϑ γίθϑ ἃτὰ βαϊἃ [0 
06 βεβαμμένοι. Γηδί Ψοίη Βῃοι ἃ ὈαΡΈΖα διυς, {ἢπ|8 
βαραγδίίϊηρ (6 πὰ ἴτοῖι [ἢ 6 Γαϑί, δηα ἰηἰγοάἀυοσίηρ [Π6Πὶ 
ἰηῖο ἃ ἢν γαϊρίοη, (που ρῇ ψιποις Ὀαϊηρσ (Π6 Με8- 
518}} ΟΥ ΕἸ 145, ταϊρς β6θη ΠΚΕΙν ἰο πᾶν οχοϊ θα τοτθ 
σοηάοτ (πῃ Μὰ πη 10 ἀϊά. 8 Γαᾶξο ΤῸΓ ψ ΠΟ} πηᾶγῪ 
θ6 (18: τῆ6Υ {πῃουρἢΐ, δἱ (π6 δάνοηϊ οὔμ6 Μοββίδῃ, 
(δὲ 6 ἔδςθ οὗ {πίηρθ σψοι]ὰ θ6 δηγοϊ ν σπδηροά, 
Δηα Θβρθοίδ υ (δαὶ {πΠ6 Μαββιϑίι, Οὔ 5 ΤὈΓΘΓΌΠΏΘΥ, 
ψου]α σοπμμηθης8 ΠΝ βδογθὰ τιῖθβ ἂψ δαρέϊδηι. (οτ- 
Ρᾶγα Ψοδη 1, ἐδ. δηὰ 1Κ6 8, 7. στ {815 ράΒβαρθ. 
Βοβοηπι. δπά Κυϊποεὶ. 

6. ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὑτών, σοῃΐεβδίηρ' 
(απο (οἀ) (εὶς 581πη8. ΓΠ18 ΘΧΡ  Θβϑϑοὴ νν88 δοσοιηῖ- 
6εα 4 Ηδργαῖβϑηι ὈγΥ Ψογϑίϊιι8, θυ ο 458 σα] Θχϑιηρ]68 
οὗ 1 τα ργοάυσρα Ὀγ ΕἸβηθσ, δηὰ ὕρίβίεϊη, νῇο, ἰη 
ΠΠπδἰγαίοη οἵ [Π6 βιιρ]θοῖ, ἢ848 δἀάιισρά ἃ νϑγὺ ἀρρο- 
516 οἰἰΔΠ ὁ ἔἴτοπὶ Αττίδῃ, Εχρ. Αἰοχ. 7, 490: ᾿Αλλὰ 
μεταγνώναι τε, ἐφ᾽ οἷς ἐπλημμέλησεν, μόνω οἷδα τών πά- 
λαι βασιλέων ᾿Αλεξάνδρῳ ὑπὸ γενναιότητος. Οἱ δὲ πολ- 
λοὶ, εἰ καὶ τι ἔγνωσαν πλημμελήσαντες, οἱ δὲ τῷ προηγο- 
ρεῖν αὐτοῦ, ὡς καλώς δὴ πραχθέντος, ἐπικρύψειν οἵονται τὴν 
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ἁμαρτίαν, κακῶς γιγνώσκοντες. Μόνη γὰρ ἐμοίγε δοκεῖ 
ἴασις ἁμαρτίας, ὁμολογεῖν τε ἁμαρτόντα, καὶ δῆλον εἶναι 
ἐπ᾿ αὐτῷ μεταγινώσκοντα᾽ αἷς τοῖς παθοῦσι τι ἄχαρι οὐ 
παντὶ χαλεπὰ τὰ καθήματα φαινόμενα, εἰ ὁ δράσας αὐτὸ 
ξυγχωροΐῃ, ὅτι οὐ καλὰ ἔδρασεν. Αὐτῷ τε τινι ἐς τὸ μέλ- 
λὸν ταύτην ἐλπίδα ἀγαθὴν ὑπολειπομένην, μήποτε ἄν πα- 
ταφουδοι ἁμαρτεῖν, εἰ τοῖς πρόσθεν πλημμεληθεῖσιν ἀχ- 
ὄμενος φαίνοιτο. ΤῊ σοηΐίδϑβδίοη 86 6Π|5 ἴο ἤανα θθθῇ 
ταῖν σοπολαἶ (δὴ ρδυσυἶδΓ; ἴῸΓ ἴο πιθη Ἰοης ἱτ- 
ΤΩΘΓΒΘα ἴῃ ν]ς6, ποιίμοῦ ψου]ὰ [ἢ 6 ΤὨΘΙΊΟΓΥ ἤἢᾶνα 80ρ- 
Ρ] δα 411 {πΠ6 ραγιϊου]διβ, ποὺ ψου]ά ἐπ {ἰπ6 Πᾶνα 
Δατηϊ 64 βιοἢ ΑΓ Ιου] ΓΙΓΥ ; ὨΘΙΓΠ6Γ α͵5οὸ ἔγοιῃ 186 
Ὀγϑίδπαϊηρ ογονὰ οὗ αι ἔδγοης 86 χθβ δη ᾶρ68. Β0Π1Ὶ6 
οἵ ψ ῃοπὶ γογα Πγυροογιῖθβ, νου Ἱά βϑαοῖῃ ταϊηυΐα σοη- 
ἐεβδίοῃ αν Ὀθθη δάν!βδ 6. 

7. Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. ΤΠ 6586, ἰοροίμογ νι ἢ 
1Π6 Εββθηῆθβ, σοπιροβϑαᾶ (6 ἴἢχθϑ ρεποραὶ εν 5} 
ἀδοίβ, ψ 6 ἢ ἢανα θθθη ποῖ ὈΠΔΡΟΪΥ δοιῃηραγοά ἴο {Π6 
ἴγθ6 Οτγθοίΐδῃ οπθϑ, ἰῃ6 Ῥυιπαρογθθδῇ8, (ἢ Ἐρίσυ- 
ΓΟΔΏΒ, Δπ4ἃ {Π6 δίοϊςβε. ὙΠοῖγ ογὴρηπ 15 τοΐοιγθα ἰσ 
1Π6 {{π|68 αἷζογ {π6ὸ Βαρυ)]οηϊδη σδρίϊνιν, ν ἤθη Ψ0- 
ἄβδὰ Ψψ88 ἴῃ {Π6 ροψεῦ οὗ (Π6 Κιηρβ οἵ ϑυγία δά 

ρί. Ὑπὸ 965 ([Π6η 1π|0 106 α ΤὨΔΗΥ ἀορπηᾶ8, ἀ6- 
τῖνοα ἔγοτῃ (Π6 ῬυίπΠαρμόγεδη δηὰ Ῥ]δίοηϊο ΡΠ ΠΟΒΟΡὮΥ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ οἡ {Π6 ἱπητηογίδ}1ν οὗὨ [6 808], [ἢ 6 ΔΡΌΠΟΥ 
Δ ΡΟΣ οὗ βριγιζυαὶ 61 η 95. 
οὐ {Π686 {πΠ6 ῬἢΔΓΙ8665 ΘΓ 80 ἀθηοιηϊηδίθα ἔγοπι 

ὉΘ, ἴο ϑοραγαῖθρ, 8ἃ8 ὑεῖπῃ βθραγαίθα δηή ἀϊβίϊπ- 
δυϊϑηρα ἔτοπὶ οἴ θῖ8 ὈΥ ρθου δᾶ β8δησθγ. ΤΉΘΒ6 
ΔΗΧΙΟΊΒΙΥ Δα ΒΕΥΘΓΕΙΥ ρΓΕ5866 (ἢ6 ἐδέξεν' οὗ {Π|6 ᾶνν, 
δηά ὄνθὴ {π6Ὸ ἐγαάίξϊοηδ νι ἢ δα 66 ἤδηπαρα ἀονῃ 
51η66 [6 τίη οὗ 15 ργοπιυ]ρσαίίοη. ΤΏΘΥ δπ]οϊηρα 
ἃ πηοϑὲ αἰ] ρεηΐ οὈβεγνδηςο οἵ {δ6 τιίυαὶ ἰανν, ἀπ Ὀγ 
βυσἢ δχδοῖ ὀῦβογνδηοθ Π6Ὺ τηδϊηΐδίηθα ἰδ ρα ἄοῃ 
οἵ βίη8 νγ88 ἴο 6 ορίδίποα. ΤῸ {Π686 ΤοΓα δηςδηῦ 
ἀοσίγιηο98 ψοτ δα ἀθα τὭΔΩΥ ΠΟῪ ΟΡΙΠΙΟΏ8, ψΏΟΝ 
σϑίηθ (0 {πεῖν Κηον]εάρσα ψ 116 ἴῃ (Πα! δα ; ϑασῇ 88 
ἀορίηαθ ΟἹ Βρ  Γιῖβ8. Οη ἔδίθ, ὅσ. 10 411] {Π18 {86 Ὺ 
δααρὰ ἃ ρΡεουϊίαεῖτΥ οἵ ἄγεββ, ἃηἃ ψηδίθνογ σου]α. δῖ- 
ἰγοὶ ρΌ ] 6 διίθηοη. Ταὶς ορίηΐοῃβ οἡ ἔϑία, τα. 
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(νδίοἢ ἀϊα ποῖ πηχαίθυδ!}ν αἰ Ὶ ἔγοτῃ ποβ6 ἢ 6] α ΒΥ 
ΒΟΠ16 ΓΟΙρΊΟηΙ515 οὐ οὔὐῦ οὐ (4058) ἃΓ6 (ἢι1 ἀεί] δά 
Ὀγ Βοβθηιηι! θγ (ἔγομη Ψόβαρῆιι8, 18,1, 8): ““Π]1ο6- 
βαπί ἰδίο οπιηΐα ἢθχεὶ, 864 ἢοιῃηβ νοϊΪαηίαΐθπι ὨΟἢ 
ρΡεΙναθδηΐ ἱπιρεία ἃ 561|ρ88 ρΡαπάθηΐθ, Πρ 06 8165 1)69 
ὈΪδουΐϊβθδθ, υὐ οογέο ἐθπιρογαπιεηίο τηϊδοογοπέμ" ἸΏ 
ἀπὰπὶ ζαέὲ ἀδογοέμηπι οἱ ταῖϊο πυπιπδ, 81 4018 νϑ] 
δρογα οὐπὰ νἱο0 δὰΐ οιπὶ νιγίαςθ." ΨὙι46 “οββρῆῇ. 
Β611. 1, ὅ, 2. Απεΐᾳ. 18, 10, 6. 17, 9, 4.9, 8, 14 ὃς 18. 
1, 8, 4. 
ΤΙ ϑαάάμοοος που σ ἢ ς τόσο ἔγθοὶν οἡ ΕΒ δ] ρθη 

δηϊΪ ΕΠΠ165; ἤθησα {Π6Υ βοῖ δὲ πουρὶι 41} ἰΙανν5 ποΐ 
τ θη [πη δοΓρίαγθ. [{ ννὰ8 ΤΌΣΟΥ βυρροβοα ὈΥ 
{ποο]ορίαπβ {πὶ {ΠΟῪ οΟἾΪΥ δαάπιτίοα (Π6 ὈοοΚΒ οὗ 
ἤἥοδος; Ὀυαΐ, 845 Εοβθητ θοῦ δηή Κυϊηοοὶ οὔϑβογνο, τ 
88 Ὀδθη σϑοθηῖ ργονθα Ὺ ϑδιδια]η δηα οὐ όγϑ, 
{πᾶ0 τον αἀἰά πόξ ἄδην 1η6 δυϊπογυ οὗἁἩ [πΠ6 οέλθον 
θοοΚκϑ οἵ {πὸ ΟΙα ᾿Γαβίδιγθηϊ ; {6 Ὺ ΟὨΪΥῪ πηδιηΐαϊποά 
{ποῖ ᾿Π ΘΓΙΟΓΠΥ ἰὼ {π6 Ραηίαδίθιοἢ ; το]θοίβα {Π8 
πονοὶ ἀοοσίτίηθ8 οὗὨ (68 ῬἢΑΓΙΒ668 οἡ ἀφπηοπο] ορῪ, 
ἔαίο, χε. ψῇϊοῖ, ᾿ηἀ664, (ΠΟΥ δἰοροίηοσ δυτοραίθα, 
81 0] οηρ᾽ 81] (ΠΙηρ8 ἴο ἢππηδῃ ἔγθα ψ1}}. (166 20- 
βρῇ. 1, 2, 8,14.) ὍΠΟΥ αἰὰ ηοί δάτῃϊξ (Π6 γοδιγγθο. 
ἐΐοη οὗ ἐδδ δοάψ ; ὯΔΥ, ἴδ σοηξζοηαοά (δὲ ποῖ Ἔνθῃ 
(Π6 δομέ ψ)ἃ8 ᾿τητηοτίδὶ, ΠΟΙ ἀϊηρσ Δῃ ΟΡΙΠΙΟΙ Ὡοΐ α18- 
ΒΓ] ΔΓ ἰο (δαὶ οὗ {πΠ6 (δῦ Δ] 1518, Ὡδιηθὶγ, {Π8ῖ 41} 
5οι 58 ψοῦο Ὀυΐ οἰηδηδίοηβ ἔσομῃ {πᾶὶ οἵ αοά, δηὰ 
νου] α γοίαγη (ποτ. Ηδηςθ {δογΥ Θχοϊ 64 41] 1468 
οὗ τονδγβ δ ἀθδιῇ. 

“ΓΒουρΡὮ {818 ποίβ [148 δἰγθδαυν δχίθη θά ἰο ἃ σοῃβ:- 
ἄσγδθϊα ἰθησίῃ, 1 σαηηοῖ τοίγαιη ἔγοπι ἰαυὶηρ ὈΘίοτο 
ΤΩΥ ἰϑδγηθα δηά γϑῆθοίηρσ γοδάθσβ ἔνο οχισδοίϑ ἔγοιῃ 
[Π6 σορίουϑ οοἸδοίδηρα οὗ ΝΥ εἰβίαϊῃ : : 

“« δεοίξ Ρῃδγβοοόσιπι δα ϊςοία ἔπ Ρ16 005 δ πη] ογ- 
οἶς : οαπὶ δαάαμι68515 νοῦὸ [λοι ουδηξ ρῥτϊποῖὶρθθ, 0- 
81168 δίᾳυβ ἀϊνίε8. ἴὕ0π46 84118 ραΐθί, πο σϑὶ δνὶ- 
ἀδηία ρογιηοίοϑ δὰ ἤδῃς νοὶ 1Π|δτὰ βθοΐδπχ 856 σοηΐῃ- 
115386 : 564 ῥτοιζ σμπ|6 σοπιπηοάιπλ ογαῖ. Μυ]1ογ- 
ουἶα», πηδίϊου οϑθθ εἴ Βιρογβε ο885 ἀ 6] οι ρδηΐγ. σα- 
ΤΘΙΏΟΏ ΙΒ ; Ρ]608 οἰϊᾶπὶ 4 Πρ 6ῖ Ροι8 5101 πῃ ροιὶ 
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ρας δίιτγ, αὐὰπὶ τυ Ιαροπὶ [οἱ παϊυγαίθπη οὐ πιο- 
ΓΆΪ τα βοεγναγοί, ραίαυδίαια ἃ μτγεβίδηάο, φαδά Ὠρη 
ἀοραθαί, ἃ ργϑϑβίδίίοηθ ἀθυ 1 ἱ θά! τηθγα 86 ροββα. Ὦ)ὶ]- 
νὶῖ68 σοηίτα οἱ ὩΟΌ1]689 τυὖὸ 60 βουσί ἰῃ πᾶς νᾶ 
νοἰιρίδίθι8 ἱπάυἱρογθηΐ, οἱ ἀοιη!πδίίομθ δρϑαίοσθη- 
{Γ, ΟΠΊΏΪ {ἰΌΓΔΓΙ ΠῚ Ρορηδγαπ τηδίι, 4] 1518 τηο- 
᾿Ἰοβϑέυβ 1586ὲ, σαρτάδ δοιημδῖ Ἔχβο]ν.886 ν ἀθηξαγ. 

“ς Νοίδπηιιβ διιΐθηι ΨΟβορἢιιπὶ 8θοίς Ῥἢ δι 98 ΟΣ ΠῚ 
8686 ΔΩΟΙΧΙ556. 

“«Ὅπαάθ 7.84 οτΐαγ 8|15ρ16ῖο, 01 ῬΙΠΔΓΙΒΒΘΟΣΊΠΩ 
ἢππιδηϊδίοπι οἱ οἰοπγθηί δ ἰδ αί, ϑδαάάιποδθοσι 
νογὸ ἀϑρογι(ίθπ) δίας βθν!ἰᾶπὶ ν]τρογαῖ, δαάάυ- 
5018 Ἰπ:4υἱογοπὶ [11586. Β, 2, 8, 14. πὴ 

«Οὐπὶ δηΐπὶ δϑαοἀάυσοὶ οροτηδίθα5, ῬΠδτ βεθοὶ ρ]6- 
"615 βιυἀογοηΐ, σοῃΒΘαΈ 68 ογαΐ, υὐ Ρ]6 05 ἃ ΠΟΡΙ] 816 
σοηἰθιηπογοίισ, ὨΟὈ11485 νΟΓῸ ΡΪΘΌΪ οϑϑοί δχοϑβᾶ:; 
4.8 ΓΕΒ ΟΠ Πη8}018 Ορ[Π 8.10.8 ατι8πῈ Ρ] 6 ν"ο νοῦ- 
ἰ6π6}4 ογαΐ. ΟΥΤσο Ποσὶ ροίθγαΐ, υἱ αἀΙ856η805 ϑαάάιμ 
ΘΕΟΣ ἸηΐΘΓ 86 1848 ΠαοΓοὶ ΓΔΌΟΠΘΒ : σΟΠΒρίΓγΑἕΙΟ 
νΘΓΟ ΡΪ6 018 56 α! ο884. οἱ ἰπταυ]ζιιοβα 6886. (Ἰθπιθη- 
[ςἰΔ1ὸ ἀδπίαι6 ποῦ αἰΐο θχθιρὶο ργορδαΐ, απὰπι αὐὸά 
ΓΟΙ8Β Μα]θβίδι8 ραγοθηπιὶ 6586 518 86 Γπί, ουἱ 1η4}}- 
Βοηθς σοὺ ΒοΙΡΌΒ]Ιοα ποχὶδο βονογιίδ8 ὨΘΟΘβ88 718 
τοοίὲ ἃ δααάιιοςο!β ργφϊδία ἢι1586 νἱἀθίαγ. (Οφισγίμῃ 
ΠΟῚ τ [1881π|08 ἤιββ ΡΠ ΑΓ βέθοϑ, ἰπά6 οἰΐδηπι ρδίοΐ, 
ηυοά ΑἸοχαηάθγ ΓΟΧ ΠΟγΙ 8 1108 ποῃ 8]1ἃ νἱἃ ρ]8- 
ΟΔΓΙ Ρο856 ογθα Ια], Π6Εὶ 81 Γερίηδ' οδϑάδνον 08.118 
ῬῃΑγι8: 18 ἐγϑαογοῖ, 1]|9αῖ16 ροϊοβίδίθπι. ἔβοθγοί, ΠῚ, 
ΒΟρΡρυΪαγ Ὠοηοτγα ργὶνδίο, ΠΠΠπ46ῃ4]], δῖνα 4114 4π181|- 
συηαπθ ᾿η]υτίδπι 6Χχ ᾿σγασι η618 1Πΐθοσθ αι. 18, 1δ, δ. ὃς 
16,2. Εἰ αυϊά Πυμπηδη!: ΘΧΒρΘοίΑ ΣΙ ροΐογαϊ 80 Ποιηὶ- 
Ὠθ85, 4ι|, [αδί6 Φοβαρί!ο, δὰ δίοϊςοβ ηιὰτη ῥγοχϊ ηγὸ 
δοοοθρδηΐ »᾽" 

ἡ. ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ. ΤῊ 58η86 ἴ8 
Μ6}1 ἘΧργθββθα ὈΥ (ῃ6 Ῥεγϑίο 8ηαἃ ϑδυγίας νϑγβι η8---- 
σοπηΐηρ ἴῃ ογάθσγ ἰπδὲ {Π6Ὺ τρσῃΐ Ὀ6 ὈαρίϊΖεά. 80 
Τ1χλις. 8, 7. βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. ἘΣΧΑΙΡ]65 οἱὗὨ {}}8 
86η86 οἵ ἐπὶ ἅτε σίνοη ὈΥ Υοῖϑ. δηᾶὰ ΚΊθθβ.᾽ 

΄. γεννήματα ἐχιδνῶν. νΊροΓΑΓα Πα Ῥγορθη!68. (οπιρ. 
12, 84. 48, 38. δορὶ. Ττάςοῃ. 1100. δεινῆς ἐχίδνης 
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θρέμμα. ΨΜιάα ΡΙΝ]. Φυ4. 4, 670, 24. Ἰ)οπαί. δά Τα- 
τοηΐ. Εἔτγῃ. ὅ, 1, 9. Εἶοσ. 4,12. ϑθοιηγοβίῃ. δᾶν. Ασί5- 
ἴορ. 1. ὅταν συκοφάντην καὶ ἔχιν τὴν φύσιν ἄνθρωπον 
ἴδητε. (γὙ7ωθοί5.) νιάα δορῇ. πᾳ. ὅ80. εχ. 15 υπάογ- 
βίοοά Ὀγ Ναίεγ γαΐδπογ οὗ πιαΐοο [ἢΔ ΟΥ̓Δ 688. 

ἢ. τίς ὑπέδειξεν ὗ: νἱὶ. ἀοσογα. Τὴδ ψογά οὀσουΓ8 1ἢ 
(Π18 56η86 1ἴη (86 ἰδίοσ σθοῖκ γε δηά {6 ϑ86ρ- 
τυδρίηῖ. [{15 βίγδησα {πὶ (86 δηζδηξ ΙΠη ΘΓΡγθίοσβ 
8Πο0] ἃ ἤᾶνα ἰάθη (ἢὴ6 βθηΐβηςα ἴο ἱῃαϊσαΐθ »γαΐδε. 
10 ταί ΘΧΡΓΘ8868 δε ῬΥῖδα; ὨΔΙΏΘΙΥ, ἴο 866 ΡΘΓΒΟΉ8 
οἵ βοῇ (Ἰ551: 1} ΟΡΙΠΙΟΏΒ δηἋὰ οἰἤαγδοίοιβ, 586- 
ἄἀυςοο8 8ηἀ ῬὨδγιβθθ8, πηθη οἱ (6 νοῦ] δης νοΐδ- 
ΤΙ68 οἵ ρ]θαβιγθ, χα ψ ΙΓ ῥγθοῖβα [ΓΔ }158, ποί 
ἴο ΒΔ ΠΥροογιῖθβ, υη106 ἴῃ σΟη οβϑίηρ {ΠΕΣ 8108, 1ῃ 
τοακίηρ ἀθοϊαγαίοηβ οὗ γορθηΐδηςθ, 8πΠα νον οἵ τὸ - 
Τοτγιδίϊοῃ. 
γε5. σοϊρδγοβ (ὐα]δί, 3,1. δηὰ ΨΊΓρΙ]. αδογρ. 4, 

445. Νίἥαπι 4018 [6---πΠοβίγαβ .8510 Δ61Γ6 ἀοπηο8. 
ἡ. ἀπὸ τὴς μελλούσης ὀργῆς. ΤΠ6 ψοτγά ο. τηιιϑὲ ΠΟΓΘ 

6 τ κοη, ὈΥ πιθίοΥΩΥ, [ῸΓ ΡυπΙβῃτησθηΐ ; οὗὁὨ ψῃϊο ἢ 
566 ΙΏΔΏΥ ΘΧΔΙΊΡΪ6Β 1η ϑο]θιιβη, [,(6Χ. ἴῃ ν. 9, 8. 
ΕΛ γι 8 Γαίδιβ (ἢ18 δέέλον ἰο (ῃ6 ἀδδβίγιοίοη οὗ 

“Φογυβδ θη, δα. ο7 [Π6 ψιτδίῃ ἀπά ρυη]ϑῃπηθης οὗ Οοά, 
ἴο 6 τϑνϑδὶϑᾶ δ ἴῃ6 ἀδυ οὗ υάρστηθηί. 

γγείϑιί. υπαογβίδηαβ [Π6 70, ΔΠΔ σΟΙΏΡΑΓΕΒ 
[λις. 21, 18. 84 1 Μδος. 1, 64; ΤΒΘοορΗγΪαςοὶ δηὰ 
Μδοκηῖρῆς [ἢ6 Ἰαίίογ, ψῇοβε ἀϊβποοη Ὀοίνθθη 
ἔσται Δῃὰ μέλλει ἔσεσθαι 15 ἔτ νοΪο.18. 

8. ποιήσατε καρποὺς. Βηηρ ἔογιἢ ἔγα!5. ΤῊΪ8 18 
8816 ἰο 6 ἃ Ηθθγδίβιη ; 845 ΓΝ 15 80 υϑοα ἰῃ Οθῶρβ. 
1,11. δῃὰ δἰβθννῆθσθ. Ὑαδῖ Ὄβχδι)ρίθϑ ἔγογῃ {6 (48- 
ϑ|08]. ψτΙοΓ8 ((πουρσῇ, ἱπαάερά, ποῦ οὗὨ Πη6 Ὀεβὲ δσθ) 
8Γ6 ρτοάυσορα Ργ Οδογρίυ8, δομνψαγίΖ, ἀπ ΥΥ̓ εἰϑίϑιη. 
ἼΤΠΘ 8686 15, 1 γοὺ ΤΟΔΠΥ τοροηΐ, ϑῆθν ἔστ ἢ ποί 
ΤΆΘΓΟΙΥ ἴῃς ἐδραυεδ οὗ ἐσ ἀξενν θυῖ (δα “2 γεὶέδ οὗ 
ΘΓ ΟΣΙΔΏ6Θ6, 88 ΓΟΒΌΪ ηρ ἔγομη ἃ ἔγὰ σαροπίβποο. 
Οὐ ΟὨΪΥ ο6886 ἴο 40 61], θυΐ ἰδατ ἴο ἀο ψ6}}. ΟἿ 

ὙΥ εἰβίεϊ π᾿ 8 ΟἹ] αβϑβῖσαὶ Ἔχϑῃιρ]68, [Π 6 ΟΠ] Δρροβίΐβ ὁὔθϑ. 
86 {{|6 0] ονίηρ : ΒΡ] ἰδγοἢ ὦ, 1117, ο. οὐ μέν τοι τὸ 
θεράπευμα τοῦτο---ἔσχε καρπὸν ἄξιον, οὐ γὰρ ἀνηγορεύθη 
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σόφος. ὅϑ΄οΠο)]. Αὐιδί. ΝΡ. 2442. δαπανηρὸν---καὶ οὐκ 
ἔχον τοὺς καρποὺς τοῦ ἀναλώματος. 

9. μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς. ἘΘΙΠγπι. ἰπίογργοίβ 
μὴ θελήσητε. δο ΟτοΙΒ; ψ ἢ] Οἢ ΒΘ6ΘΠ8 ᾿ΠΒΕΥ 86- 
οοιηίεα 4 Ηερταίβηι, (Πουρῇ δοκώ λέγειν 18 ῥγοἀιιςοά 
ἔτουιῃ Χοπορὴ. Μειηογ. 4, 9, 20. Κυϊῃοεὶ τοράγαβ [{ 
88 ἃ ΡΙΘΟΏΔ5Π), ἴοΓ μὴ λέγητε, ΔΠα Δ 68 ΙΠΔΗΥ 6Χχ- 
ΔΙΏΡΪΟ5Β δῃὰ σγοΐθγθησθβ. Νον [1{ 15 ψ6 11] Κηονῇ {παι 
δοκῶ 18 ἔγθηιθηι ρἰθοηδϑίϊο ἴῃ [Π6 (αςϑδῖο5, γεῖ ποῖ, 
Ι θεϊιονο, ἴῃ (6 δερίυδριηΐ, οὐ {π6 Ν. Τ΄ τποτγαΐογα 
Ι Ποϑβιϊαίθ. ὙΥ εἰβίβιη -τν6}} γθηάδγβ 1{, ““ Πα ηἴ18850 ἢδθς 
ΟΡΙΠΪΟ νοῦ ]8 βεάθδί,᾽" ἄς. 

ΤἼδ ἔοσγιδ λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, ΒΕο. πὶ οσορίαγα, οοα- 
ΟὔΓ8 ἴῃ Εβιῃ. 6, 6. δηα 48 βϑυςἢ 15 δοσουηϊοά ἃ Ηο- 
Ὀταίϑη ὈῪ Κυϊηοεὶ. Ὑεῖ νὰ πα {π4ί ΟΠ γυβίρρυβ 
(αΡ. Υεί8:.) αἀἰβεϊηριβῆ68 μαίνῃ ἐν ἑαυτῷ, δῃὰ 
φωνὴν διεξιέναι. 

9. πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ. Α σοπίδηξ [ἢ6ῃ}6 
οὗ θοδϑίϊηρ, γγὰ8 (ἢ18 (ὁ (ἢ6 Ψ6νν8. 146 Ζοβ6ρῇ. 8, 88, 
89, ὅ8. Αοἰ. 18, 26. Ηοπι. 9, ὅ. [κ|ς. 18, 16. 1, 78. 
Μαίι. Φῷ, 82. 1465. 2, 21, 985. ΡὨ]]. Ψυἀ. 4, 486, ὅ, 
Β. {2}0056ρ}.. Α. 8, ὅ, 8, 4., 11, ὅ, θ, 4Φ. Μδος. 18. δηά 
1ὅ, 16, δηὰ 18. δ οἰβίβϊῃ ; ψῇο δ( 45 ςορίοιιβ Ἔχίγδαοίβ 
ἔτοπι τὴ6 ΒΔΌΡΙ οὶ ψσιΐοῦβ ἴο 1Π6 βᾶπ|6 ῬΈΓΡΟΒΘ. 
ΓὮΟ δηζθηὶ 906 ν}8, Ἰηἀθοά, 45 4180 Ρἢ1]ο. ΦΟΒΘΌ 1118, 
δηά οἴἤογϑ, τραυϊγοα {δὲ [ἢ 6 σοηυϊηθ βο8 οὗ Αὔτα- 
ἤδη βου ά εἰΐὲ ἢ! ΤῸΓ 8η Ἔχϑιηρῖίθ. Βιυΐ ψἤθη 1 
ψ 48 ἰδυρῶς (μι (Π6 ρΡΙοίν 1186} οὐ “ὀγαλαπηι νγ88 Ἰτὰ- 
ῬΡυϊοα ἰο [15 »οσέογιέψ, τὸ ψομάογ {πᾶς (Π6 “6 νν8, 
ςοπορίνίπρ ἃ Πορο οὗ ππρυη! τ 1π {Π6 ΠΟΙ η688 οὗ 
{Πποὶγ ἐογοίδίμογθ, βΒῃοι ἃ ἤᾶνα ἱπάἀυϊραδα ἰπ ρῥγῖά6, δηὰ 
(βουσί! {πϑιμβαῖνεβ βεῖ δἱ Προγίν ἔγομι 41] ἰανν8. ὈῪ 
[Π6 υἱοαγίοιδ ροΥ[ΟΥπηΔη 65 οὐ Αγαμδη. Τἢ]5 νδϊῃ 
ορίπίοη, ἰμθη, Φοῦπ ἢθγα δαπιοηϊβιθ5 ἰῃθπὶ ἰο 
δυδηάοη, 

9. δύναται ὃ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων---Α. 1. 6. οὐ οδΔη 
εἴδει {πᾶ {π 686 δέοηποϑ, Ὡονν ἱγιηρ. 1 Ψογάδῃ, (στρ. 
ΨοβοΡὮ, 4. 8.) 1. 6. 6 8ἃ8 ὑπῆϊ ΤΣ 0861} ΡυΓΡΟΒΘ8 
83 {λ686 βίοῃοθ8, 504} θδσοιη6 σἢι!]άγοη πηίο ΑὈτδθϑῃ, 
1. 6. πηϊΠ8ὲ6 τἴΠ6 νἱγίιι68 οΟΥὗἩἨὨ Αργαῆδη. ΠΘΓΘ ΤΥ 
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ῬΟΒ5:0γ Β6 ἃ ρῥγονογθίαὶ δἰ Ππιβίοη, ᾿ητἰτηδίηρ [Πα αοα 
σου ]ά γαῖ86 πηθῇ δνϑῃ ἴτοπῃ {πΠῸ σγομηά, ἀπ ἰπδὲ πὸ 
λαά ἀοπεα 80, οὗ νος ἢ {Π6ΓΘ 18 ἃ ναβϑίρα ἴῃ Ῥδιιβδη. 
ῷ, 20, 4. Αἰακοῦ---ἐκ τῆς γῆς. ηείϑίεϊη οἰΐ65 Επιδοῦ. 
614. κα. 1,οΐϊδΔη. ἀ6 Μοτγο. 12. Τογοηΐί. Ηρο. 92, 1, 17. 
Ηδαυΐ. ὅ. 1, 4. Αττίδῃ ἴῃ Ερὶςοί. 8, 22. ΡΪαιι. ΜΙ]. 
ῷ, ῷ, 81]. Μον. 8. 4, 47. ῬὨ1]]. 74. 2, 165, 89. ΡΪδί. 
ΑἸοῖαρΡ. Αγγίδη 1η Εριςί. 8, 28. Ἡογαί. α. ρ. 804. 
Απίδοὶ. 1, 2,9. ἩΗεβιοά. Τῃθορ. 88. Ηοηι. 1]. 10, 
120, τ. 168: Ονιά. Μεί. 1, 899. Ριπά. ΟἹ. 9, 65. 
γἤθΙ6 15 τοἰδίθα τῃ6 βίουυ οἵ Του σδιοη δηα Ῥγστῇᾶ. 

10. ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη---κεῖται. Ουϊηΐπηο εοἰϊδπι. 
γιί6 Βάρθθ] οἱ Ῥαϊαιγθί. [1{ 15 υϑι.8] (βϑαγ8 Ὗ 6ε(8.) 
ον ροοᾶ οἵ εν] πιθη το 6 σοπῃηραγαά (ο ροοά οἵ δά 
ἔγεοβ. ιάα 8. 1. 1)84η. 4.11. Μεαῖίί. 7, 17. 20. 27ο. 
1ὅ,1. 1---7. οι. 11, 17. 1κις. 18, 6--9. ΡΠ ἀ6 
Αστίςα!. 1, 802, 48. (4α Ἰ)δαίοτ. 20, 20.) τὰ ἀφροσύ- 
νης δένδρα, καὶ ἀκολασίας τε καὶ δειλίας, πάντ᾽ ἐκκόψω" 
ἐκτεμῶῶ δὲ καὶ τὰ ἡδονῆς καὶ ἐπιθυμίας, ὀργῆς τε καὶ 
θυμοῦ, καὶ παραπλησίων παθῶν, κἄν ἄχρις οὐρανοῦ μηκύνῃ 
τὰ φυτά" ἐπικαύσω καὶ τὰς ῥίξας αὐτών, ἐφιεῖσα ἄχρι 
τῶν ὑστάτων τῆς γῆς Φλογὸς ῥιπὴν, ὡς μηδὲν μέρος, ἀλλὰ 
μηδ᾽ ἴχνος ἢ σκιὰν ὑπολειφθῆναι τὸ παράπαν. Α ρᾶββδρ8 
οἵ ρστγθδίεγν δχυρθγϑῆσθ ἴῃ πηοίδρῃοσγιοαὶ 4] 8οη νν}}]} 
πού Θδϑ}}Υ θ6 Ἰουπηά. 

Α8 ποχίοιβ, δηἀ ονθῇ υ.86}688 ἐγ665,. ἃτ6 ουἱΐ ἄονῃ 
δη Ὀυγηΐ, 80 ἃγα Ψογῃ 658 απ 84 »η6η ἀφϑιϊηδά ἴο 
θὲ το)εοϊεά, δπὰ ουΐ οἣδ ἴγοτῃ {π6 δανδηΐδροβ οὗ {86 
ΟἸγιβίδῃ οΟσοηοΏΥ, δηα ἰο ἰο θ6 ρυπίβϑῃθα. Ψιάδ 
ϑιγϑοῇ. 10, 18. [ 4ῃ. 4, 20 δηὰ 28. ὅ66 Ευΐῆγιη. δπά 
ΌΙσΘΥἾ 5 ΓΠ685. 1, 808, Ὁ. 

10. ἐκκόπτεται. Ῥτοδβοηΐ [ὉΣ Γαΐ ΠΓΟ ; Ψ ΠΙΘὮ 15 υ80.8] 
σ ἤδη (6 ΔΟΙΙΟΠ5 ΔΓ ΒΏΟΓΠΥ ἴο ΠᾶρΡθῆ. 

11. ἐν ὅδατι. ΤἼΏΘ ἐν, ψ ῃ]σἢ δήθ 6 Γ8 (ο (ἢ6 3, 18 ἢ6Γ6 
τοἀπηάδηΐξ. Οοτρ. [(ς. 8, 16. ΤῊ15 15, θβονονοσ, ποῖ 
ὉΠΘΧΑΠΙΡΙΘα 1η {[Π6 ατοοῖ (]δςβίοβ. 

11. εἰς μετάνοιαν. ἴῃι ογάον ἴο ργοάμοδ τερθϑηίδηςθ. 
Α 58ιπλ}|8γ 86 οὗ (ἢ ἐπὶ 1 αν Ὀεοίογα δε ν. 7. 

11. ἰσχυρότερός μου, ΤΏΟΓΘ ΡΟΝΟΙΙ͂ΙΙ, οὗ ρτοδίεγ ἀϊρ- 
πἰΐγ. ΤΏθη οὗ ἱκανὸς, ἴῃ {Π6 5686 οἵ τυογέλψ, βανοῦδὶ 
ΘΧΔΙΏΡΪ68 ΔΓ6 ρτοάμπςρα Ὀγ Ὑ εἰβίειη. 
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11. τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. ΤῊΪ8 Δρροδγβ ἰο 6 
ΟΠΪΥ ἃ ΠΊΟΓΟ Πορίουδ ΘηΪαγροιηθηΐ οἡ {π6 ργαοδάϊηρ; 
1468, ἰσχ. μ. ες. Οὔβοινε, βαστάσαι 18 ἴο σΆΓΙΥ οΥΐ, 
οὐ ἅνψᾶν. Τῆα ΟΥἿΟΘ ννᾶ8 βεῦν:]θ. δο Ηογϑςθ: “ οἱ 
8016 88 ρΡοβοϊΐ ;᾽᾽ δπηᾶ {Π6 πδίιγαὶ ογάεσ οἵ 1158 ρογίογπι,- 
866 νγ88, 1. ἴο ἰοοβα (ἢ6 ΒέΓΔΡ8 ; 2. ρυ]Ϊ ΟΥ̓ [Π6 5Π065; 
8. ἴ0 ΘΔΥΓΥ {Π6 ΠῚ ΔΨΔΥ; ὙΠΙΟὮ ρΑΓΟΟΌΪΔΓ5 1 τ ουἹά 
ἤανθ ὈΘΘἢ ᾿ΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 τπηθητΊοη, δα ποῖ [Π6 οἶδας 
Ἐνδηρο 5.85 τηδᾶθ υ86 οὗ {πΠ6 18ι, δῖ. Μϑιεί. ἐδ 24, 
Δηα οἰ οτβ {πα 84. (Μαγκὶ.) Οἱ 16 δογυϊέν οὔ (Π6 
οὔϊοοα ΤΥ οίβ. οἱΐθραε Αγιβϑι14. 1, 5276. 1 ποϊδη τη Ηογοάέ. 
ὅ. ὁ δὲ τῷ μάλα δουλικῶς ἀφαιρεῖ τὸ σανδάλιον ἐκ του 
ποδὸς, ὥς κατακλίνοιτο ἤδη. ΦΨοβορῇ. Α. 6, 18, 8. οἵ 
Αθιρα:]. ἡ δὲ ἀναξίαν μὲν εἶναι καὶ ποδών ἄψασθαι τῶν 
ἐκείνου----ἔλεγεν. Ἴο ΜὨΙΟΏ 1 δἋ 4 ἃ ΝΟΓῪ ΔρΡροβίίβ ρ88- 
δῶρα οὗ Ρ]αίατοῦ, δγῃρ. [.. 7, 8, 1. 1.. 2,712. Ε. 
τὰ δὲ παίγνια πολλῆς γέμοντα βωμολοχίας καὶ σπερμο- 
λογίας, οὐδὲ τοῖς τὰ ὑποδήματα κομίϑξουσι παιδαρίοις, ἅ γε 
δὴ δεσποτῶν ἦ σωφρονούντων θεάσασθαι προσήκει" ψὮΘΓΟ 
ΟὯΘ ΙΔΥ ΘΆΒΙΥ ἀἰβρθηβθ Ψ1} [Π6 (ὐοη]δοίΐυγοβ. οὗ 
ΒοΙβΚκα. 1866 ῃοϊῃϊηρ Οὐδ] οἰ οΠΑ Ὁ] 6, οχοθρί ἴῃ ἐἢ6 
νογαβ ἃ γε δὴ, ψ ὨΙΟΝὮ ἅΓΘ Π]ΔΗ ΒΟΥ σοτταρί. Τῆς 
50Ή86 566ΠῚ8 ἴ0 ΓΘΟΏΙΓΕ ἤπου δὴ ΨΙ466 Ηοορον. ἀδ 
Ραρί. ἰο  οβθ Θχϑιρ]68 84α ΓὭυοσγά. 7, 142. Ηοτο- 
ἀἴδπη, 2. 11,.18. βυθαυὰ τινι. Οὐ ψῇδὶ Μασγκαπά 
458 ψτίθηῃ 1 παυϑί ΓοιηλγΚ, {Πδ (86 5ἷανθ, ψῆο ν 8 
ΒΒΙΔΠΥ 4 ὈΟΥ, 4Π1ἃ ποῖ αἰνναυβ ΟΑΓΓῪ ατυαν [Π6. 51}1Ρ- 
Βογβ, Ὀυι Κορί ἰμθπὶ πηἋ6Ὶ ἢΠ158 ἅγιη, ἴο ὃ6. ἀφρὸν ιο 
Ρσοϑθοηΐ {δε ΨΏΘη ἢ18 πηδϑίο δ'οΐο; ἰοὸ ΨὮΟΣ 
ἜΠΟΓΘ 8 8ὴ 8] 1510 1η (ἢ68 ράᾶάβϑαρθ οὗ Γμοΐδη 78. 
Βοίογε οἰϊθα. τοι {6 ΒΑΡὈΙηἰς8] γι ηρδ να ἢπά 
(Πα 1ἴ νψᾶ8 δὴ οἷος ψῃϊςὴ (ἢ6 ΠΕΡῚ ψι85 Ἔδχρθοίθα ο 
ρΡογίοσπι ἴοσ (86 τηδϑίοσ; δηᾶ ἰῃδί {18 τῦα5 »67- 
Ζονγηιεά ἰονατβ {πΠ6 ἢἤγβὶ (γι βι]δη ΓΤ ΔΟΠ ΘΓ 6 88- 
σογίαϊῃ ἴσοι Ευβοῦ. Η. Εἰ. 4, 16. οἱϊεα Ὀγν Κυρᾷκο. 
ΤῊ ὑπόδημα ἀδηοία5 ἐνόν Κιπα οὗ εαἰσεαπιοπέωρ ; 

ΠΟΥ ἄοορϑ ἴἰ ἀΠῆδε ἴτοπ] σανδάλιον, βίποα (ῃ6 ϑαρίιδ- 
σἰηῦ ἜΧΡΓΘ588. 25)2) 80Π]6. 1168 ὈΥ ὁ. Βοπηθ. 68 ὈΥ σανδ. 
ψγιάε Βγῃεουπι ἀδ οα]ς 618 ΗΘΡΓ. ο. 6. 

11. βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁ, κι π. Οἡ {Π6 ᾿πέοΓρτο- 
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ἰαιοη οἵ ἴΠ656 σου 8 (6 γὸ ̓ 88 Ὀθϑη τιοΐὶ ἀΠβδγθησα 
ΟΥ̓ ορίπῖοπ.Ό ὅδ6 ἴῃ 1)158ϑγίδι!οη οἡ ΒΡΡΠΕΟΙ Ἴἢ 
ϑυιϊςοτ᾿β ΤΠ68. 1, 648. εἰ 85864ᾳ. ο!ἕ. Οὐγ. ῬΒ1]. δηά 
Κοοοβογ. Αμπαϊθοῖ. ΟἸδβϑίυβ ῬΏ1). δ. Ρ. 2564. (268 
οὗ Ἰρπὲ ἴον ᾿Ἰσηϊέο, τηδ δ βεϊηρ 1{861 1η Π6 Βγηθο] οὔ 
ἤγο, ψιϊςῇ δαρραποά. ἴῃ [Π6 πηϊγδουίοι5 οἰηκίοη οὗ 
[6 ΗοὶΙΪγ ϑριγιὶ οἡ {πε6 ἀδΥ οἵ Ρεηΐθοοϑι. ας Αοῖ. 
1, ὅ. ῷ, 8. 11, 1δ ὃ. 16; δηὰ 80 1 πα Εὐυξπγαπλῖιι8 
(ργόθδθὶν ἔγοπι ΟΒγγβοβίοπι) Ἔχρ δίη8, Ρ. 105, ψἤθσο, 
1ΏΓΘΓ αἰΐα, ἢΘ βᾶγ8, ἀλλὰ καὶ ὡς πῦρ---ἀναλίσκον τὸν ῥύ- 
πὸν τῆς ψυχῆς ; Δηα [18 Β66 18 (6 θ6 σοηῆτγιηθά, οΥ δ 
Ιοαϑί "]ϑἰγαϊθα, ὈΥ͂ βοῖθ ρβϑβϑβᾶρθθ ἴῃ Ν᾽ οἰβίϑιη, 6χ. 
5τ. Ονιά. αβί. 4, 785 : ““ οπηηΐϊᾷ ρωγραὲ δἀὐἀὰχ ἸσΏΪ5, 
νἹΓΠ 4116 πη 8}}} Ἔχοοαυϊξ.᾽" 

ΡΙυίαγοι,,1, 968. Ε. τὸ πῦρ καθαίρει, καὶ ὅδωρ ἀγνίξει ; 
κιτ. Δ. ““δισυξ δαΐσιηῃ ἰρηῖ8 ρυγραῖ οἱ θαριϊΖαΐ, ἰδ 
οἰΐδπι νϑητὶ νϑη ]Δη11 Ρ4]688 ν]8 Ρυγρδηαιϊὶ δἰἴαπ6 οἷι- 
Θῃἀτ δάβοσιθι ροίεϑι." εῖβ. Ηοῃι. 1]. ε. 409 : ὡς δ᾽ 
ἄνεμος ἄχνας ᾧορέει" ἱερὰς κατ᾽ ἀλωὰς, ἀνδρῶν λικμών- 
των. Ψιγρ. Ζη. 6, 740: ΑΙϊα ραπάμπηϊζυγ ἰπδηθθ 
ΒΕ ΒρΘη885 δ τεπέοϑ : 1118 80} ρᾳτρΊι6 ναβίο Ἰηξδοίαπι 
οἰυμέας 8566] 8, αὰ ΘΧΌΓΣΙΓΙΓ Ἰρηϊ; ψῇΘΓΘ δ γν 18 Γα- 
ΤΔΓΚΒ, “ οἴϊδηλ ἰῇ 580Γ8 [1 ΌΘΓΙ Ομ θ08 {168 βιυηῖϊ 
ἰδία ρΡυγραίίοῃβθβ. Νδῃ διιΐί ἰεαάδ ρυγρδηίαγ οἵ 8}}]- 
Ρίυγο, δὺϊ δαυιᾶ δο]υσηΐυγ, δυΐ δὄγθ νϑῃι ]δηίαγ. 
Ὁ ἰά6 εἱ Ηδγνηίυπι.) ὅ0 αἷ8ϑο οῃ Ὑισγρ. αφογρ.1, 166: 

γϑίϊσα νδηη8 ἴδοοῇῖ, δοῦν! ΓΟΙΔΔΓΚ8, “ δία Πο- 
ΤΑΪΠ6 5 6}1.18 ΤΥ βίθγ 8 ΡΟ ΓραΡδηίυσ, βίος νϑῃ 18 ἔτυ- 
θηΐα ρυγρδηίιγ." Π15 ρυγραίίοη δ εἴἰ8. Ἔχρ]βίῃβ, 
οὗ 4}} εἰπε: οαἰαηιέϊεα  ϊςο ἢ (ἢ6 96 ν}8 δοοη δέϊος 6χ- 
Ραγίθησθά πη (ῃ6 θυτγηΐηρ; οὗὁἨ τ[Π6 θη ρ]6, δηά (6 ἀ6- 
βἰγυςίίζοη οἵ Φοτγυβαίθ, δηα οὔ {Π6 5ἰδίο. 
ΤῊ ρΡυγραίίο ὈΥ εὐἱπά Π6 ἱπίεγργαίβ οἵ {18 ββογεῖ 

δΔη ἃ ψοπάσγίι] νισίις οὗ αοά, νΒΙοΟΝ οα 1Π6 ἀδν οὗ 
Ῥρηϊθδοοϑί, δῃηα δῖ οἴμοι {{π|68, 18 Το] θα ἰο ἢανα θθθῃ 
Ῥουγθα οὔὖῦδ οὐ ἴπΠ6 ὈαρίϊΖοα, δηὰ τ] 18 ἰθγιηοά 
μοΐψ, Ἰηαϑιηιοΐ 848 1 ρυγραβ τἢ6 πρηά ἔτοιῃ νίςθ. δηά 
ἸβηοΟΓΔΏςΘ, 88 δον γ 8868 ΟΥ̓ (6 Δ] οὗ {η6 θοάγν, 
Δη ψ 18] 11 ἀἸδεληρσι 8ῃ68 {Π6 ροοά ἔτοτῃ (ἢ6 μδ4, 88 
(6 ψιηα βοραγαίθα (86 ψἠδδί ἔσοιῃ (Π6 οἰδῆς 
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ΟΥ̓ (6 νοζά πτύον ὕγεί8. σίνεβ βθνοσγαὶ Ἔχϑιηρ68. 
τ 18 Θχρ δηθὰ θρίναξ ὈΥῪ Ηδβγοῖῆ. ἔσγοθ νηοἢ 18 
ἴογιη 15. οἶθαγ, πίη ὶν 1118, Δ, {Π6 ψογὰ ἀθηοΐαβ 8 
ΨἸΠΠΟΝΊΠρ᾽ 5ῃ ον]. 

12, διακαθαριεῖ, Ῥεγνοη. 40. Τῆς διὰ 8 ἱπίδῃ- 
δῖνθ. Τηδ ψνογὰ οσοῦτβΊ.1 Ατιβιά. 1, 77 (οἰέδα Ὀγ 
Ὗ᾽ εἰ5). Τὴ 88π|6 τ θα ΟΓ 15 τιβο Ὀγ ϑΎΏΘ68. ἢ. 94. 
Ὦ. καθάρτεον σπέρματι ; δῃὰ Χεοηορῇ. (ἔσοῃ. 94. κα- 
θαροῦμεν τὸν σῖτον λικμῶντες---τὰ ἄχυρα. ᾿ 

12. τὴν ἅλωνα. ΑἩ ἅγθοᾶ, αἰ ψγᾶγ8 ἴἢ {πὸ ὀρθῇ δἱγ, δηά 
ὈΒυΔΙΪ 1 δὴ οἰεναίθα βδιῖ6, σβ γα ἴῃ6 βίγανν, σουρῇ 
8η6] Ὀτοκθη, ἴγοπι {Π6 ἰγοδάϊηρ οὐ {ῃ6 οχϑθῃ, νν88 
[οβ86α τρ ὈΥ {Π6 πτύον, ΟΥ ψιηπονηρ βῆονοὶ, δπὰ 
{πτπιβὲ ἔογναγὰ ἰο 84 ἢἥγθα ργδραγεά ἔοσ 115 σοῃβιρ- 
το. Τῃα ἙοΠδ ὰβ ἀοἰϊνοεγεά ἴο {πΠ6 νη, δηὰ ἧς 
σταϊῃ (ἢιι8 Ἰοΐξ 1ὴ 8ὴ ἤθᾶρ. ἘῸγ {Π6 νϑγίουβ ηηοἋ68 
οὗ {γθβῃϊηρ δῃα ψ]ππονηρ, 866 Βοοβιαγί, Ηΐθσοζ. 
1, 2, 82. ΤΠ18 τυ ΡῈ γθοκοηβα διηηοηρ᾽ [ἢο86 ἃρτὶ- 
ΟΌΪΓΓαὶ ΠΟΙ ΡΆΓΙΒΟΠΒ 80 σοϊητηοη ἴῃ (6 (08ρ6]8, 85 
6 584}} να ἔγεαιθηΐ οσσϑϑι 0 ἴο ΠΟΘ. 

12, εἰς τὴν ἀποθήκην, ἃ ΤΟΡΟΒΙΓΟΓΥ, υ5118}}}7 βυδίθγ- 
ΓΔΏΘΔΠ, 800 ἢ 85 [086 [ἴῃ ἐς ἐνὴ (ῃ6 ογιθηΐίδὶ πδίϊοἢΒ 
δέ ρτγθβογνο {Π61Γ ΠΟΥ, Μ|1Π6, ΟἹΪ, ὅτο. 

12. ἀσβέστω. Οὗ [15 ψογά δ χϑρ 68, 1Π 806 Γ- 
ἤἥποιυβ δουηάδηςα, ἃγα σίνοη Ὀγ Υἥ εἰβίθδι!ῃ. Α γσϑιηδικ 
Ποῦ τηδ46 ὈγῚ ΤΠΘοΟΡΉγ δος ἀθβοσνοβ ποίϊςα: ὥστε 
φλυαρεῖ ὁ ̓ Ωριγένης, λέγων ὅτι ἔσται τέλος τῆς κολασέως. 

18. τότε παραγίνεται. Τῇα ραγίοϊα μογα ἀο068 ποῖ 
᾿ δΔοσαγαίο Υ ἀδῆπο, δυΐ Βρηῆεδα σθηθγα ν αδομέ ἐδδ 

ἐΐπιθ “ἤθη ΨΦοἢη ννᾶβ8 θδριΖίηρ; δα {Π|18 1 Βανθγαὶ 
ΟΠΟΙ ρᾶγίβ οὗ (8ὲῈ Ν. Τ. Μά δοβίουβ, [,6χ. 
ΜΠ ΌΥ 8818, λοῖῦ σου Φοη Κῆον «6819 Βγ (6 
Ἡοῖν ϑριγὶέ, ἴθ βυρροβίβ, ἀπά 80 Εὐυΐῃγιηῖιβ ἰοηρ 
ΔΡῸ βΒει{164 [Π6 τηδῖίογ. ΤὙογα 18, ΠΟ ΝΟ, πο δρᾶ 
ἤδΓΘ ἴο ΓΘΟῸΓ ἰο ΔΠΥ βυρογηδίαγαὶ βϑβιβίϑηςθ, [Ὁ ἔΤῸΠ] 
{Π6 σοηηδοῦοηῃ οἵ «ΠΥ δηα ΔΙ Υ 5:0.051:501ηρ᾿ Ὀ6- 
νὴ {Π6 πηοίποτβ οὗ Φοόοπη δηὰ {68ι1ι18, Φοῇῃ σου]Ἱά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 ἱρῃογδηΐ οὗ {Π6 Ροσβοῆ, Ποὺ ὑηδνϑγα οὗ 
(π6 ρΓδίθηβιοῃβ οὗ “6818. 

14., ὁ δὲ 1. διεκώλυεν αὐτὸν. διακ. ΡΓΟΡΘΣΙΥ 50} 1868 

΄ 
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(ο πἰηοσ ὈΥῪ ἱπίογροβίηρ (δια.) θαι όθη, ΟΓ, ἃ8 ᾿ΘΓ6, 
ποηπογαἰΐν ἴο ἀϊπάδν, ἴῃ Μ ὮΙ Οἢ 86η86 10 ὁσου 8 ἢοΐ τιη- 
ΓτΘαΌΘηΕΥ 1ἢ δον ὐβηδαι Οὐδοῦ ΘχδιΡ]68 ἃΓῈ ΡὑΓ͵ΓῸ- 
ἀιυςρά Ὀγ Ραϊαϊγεί, Εἰβηθγ, ἀπ Μιυπίῃθ. ΤῊ ᾿αροτ- 
ἔδοϊ ἴθηβθ, 88 1ξ ῬΓΟΡΘΥΙΥ Ὠοΐαβ Πηρογίδοϊς ογ ἀποοη- 
Βιιυπιηγαίεα δοίίοη, 50 10 ΒΟ] ΘΕ ΠΠ68, 848 ἤΠΟΓΘ, ΒΙρὩ 68 
{π6 δἰίθῃρί οὐ ψίϑιι (0 Ροσίοσπι, γαῖμοσ [Πδη {116 ρο- 
ζοτδηςθ. 
,᾿: 14. ἐγὼ χρείαν. ἼὮΘ Ὀᾶ888ρ8 18 {Π}8 ραγδρῃγαβοα 
ὈγΥ ΕΓ υτηυβ : ἔγω, ὁ ὑπεύθυνος ἁμαρτίαις, ὑπὸ τοῦ 
ἁναμαρτήτου, ὃ βαπτίϑων ἐν ψιλώ ὕδατι ὑπὸ τοῦ βαπτί- 
δόντος ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρὶ, ὃ δοῦλος ὑπὸ τοῦ δεσπό- 
του, ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τοὺ Θεοῦ. 

1ὅ. ἄφες ἄρτι. Ἐλοβοπιηι θοῦ {Π1ηΚ8 {Π6 α. σοΊΓα- 
ΒΡΟΠ 658 ἴο {6 Ησοῦτον δ, Οτ. δὲ αυᾶ58ο ; δῃά 80, 1η- 
ἀοοά, ψθ υ86 {86 ψογὰ ποι. υίζηγη. πονανοσ, 6χ- 
Ἀἰδἰἢ5 τὸ γε νῦν ἔχον, 707 ἐἦδ ργοβοηξ, νι Ὠ]οἷὶ 18. ΡΟΓΠΔΡ5 
Ργοίδγαθ!θ. 
 1δ. οὕτω γὰρ---δικαιοσύνην, ἸηδΕΠ ἰοῇ ; δικαίωμα, 
Ὀγ ψῃισῇ ψοτγὰ αὖδο ἴπ6 δαρί. βχρῦθββοβ ΓΒ δηὰ 1. 
πληροῦν, [18], ρογίογπι (ηοί τιν, ἃ8 (δι ρΌ61}} σθη- 
ἀ6Γ8). «6805 δὰ θοίογαε ορβογνθα βδβνϑσὺ σϑ]!ρίοιιβ 
ΤῈ σΘΆ]]γῪ Δρροϊπίθα ὃῪ Μοβθβ, δῃὰ πο ἢ6 ἔπει» 
1Π6 ψ|}] οὗ αοά, ψῆο δα 5θηΐ ΨΦοδῃη ἴο ὈδρίϊΖα. 

16. ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος. Εὐυςῃγτ8 ΓΘ- 
τλΥ 5, (πδ΄ ΤΠ6γΘ ν88 ἃ ἰγδαϊίοη {μδὲ Φοδη ρῥὶυηροά 
Θδοὴ οὗ τΠ6 ὈαριϊΖοα ρϑσβοῃβ ἴῃ {Π6 ννδίϑ υ0 ἰο (6 
ΠΕΟΚ, δηαὰ ΠοΙὰ ἢϊπι ἴἤογα ν ἢ116 ἢ6 νγὰ8 τηδκΚίηρ' σοη- 
858: 0 οὗ ἢ5 8518 ; (ἤθη, Ἰα(τηρ' ἢ πὶ ρῸ, ἢ6 ἀΔϑοθῃάθα 
ἔτουῃ [Π6 νναῖθσ. [δῆ ποῖ ἀνγᾶγα οἴ δὴγ αμέῤογέψ ὉῪ 
ψΠΙΟἢ {Π|8 την θ6 σοηγηιθά ; ̓ ᾽ὶ 15 ηοΐ ἀδνοίά οἵ ῥτγο- 
ὈΔΡ1ΠΥ, (πουρὶ 1 ἃπὶ ᾿πΠο]]η64 ἴο βυβρθοοί {δῖ 10 18 
ἔουπάσα 50[6]}Ὺ οἡ {πΠ6 ἀνέβη οὗ οὖν Ενδηροϊβε. ΤῈ 
80, 1 τηυϑῖ θ6 Γοραγαθα 858 ἃ ΡΓΘΟΔΙΙΟῸ5Β σΟΠ]ΘΟοίαΓΘ. 

16. ἀνεώχθησαν ----οἱ οὐρανο. Τὴ ρῇΓΑΒ6 .18 6Χχ- 
Ρἰαϊηθα Ὀγ γγ)είβ. ““Τοηα!ῖ, 0068 ἀἸβοοββογιηΐ, οἱ Ϊὰ- 
τὯ6η 511. ΨΜιᾶο Ηοπι. 1]. ε. 7γ49ῶ. οἱ υῦ᾽ Ευ5:}8- 
(815, [ἀν. 1,16. ΨιΓγρ. Ξη. 8, 628. Ηοτγϑδξ. (Ἄγηι. Αι, 
14. ΡΙοιδάυαι οἰογο δοϊπαθηέθ πδθβ. Οορ. Μδις. 
1, 10. Δοὶἰ. 7,ὅ6. ΕΖ.1,1. ψιάς Ησγῃ. δά γΙΓρ. 
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ΖΈη. 8,198. Υείβ. ἔθη ρῥγοάποοϑ ἵνψο ουτίουβ Ρ45- 
8868 : υδίη. Ὠ]4]. οσαπὶ ΤΙγΡἢ. κατελθόντος τοῦ [ησοῦ 
ἐπὶ τὸ ὕδωρ, πῦρ ἀνήφθη ἐν τώ Ἰορδάνη. ὙΠαΐ ν88, 

γαρβ, ἰουπάοα οὐ {π6 Ενδηρεὶ. ἘΡίοη. ψηΐςι, 
Ποῖ 8 ἱταρτηθηΐξ ργεβοσνοα ὈΥ Εριρῆδῃϊοβ οὐ Ηδρσγο- 
5168, 80. δα (ἢ6886 ΜοΓάδβ : καὶ ἐυδὺς περιέλαμψεν τὸν 
τόπον Φῶς μέγα. 
᾿αὐτῷ 18 ὈΥ βοὴ τϑηάεγθα 60 βρεϑείδηίθ, ἱ. 6. 79ο- 

δῆπθ. (ομΡ. 20. 1, 82. 1 νου]ά τδίῃογ σϑίδσ 1 ἴο 
7658, δηα [ΔΚ6 ἰῦ 88 ἃ ἀδίϊνα οὗἩ ργοΐέ δῃὰ δάνδη- 
ἱᾶρθ. ὅδ'66 [6 ποίθ [ηΐγ8, 4. 17. 

16. ὡσεὶ περιστερὰν. ἮδπεΓΘ 15 88 ΔοΚηομν]οαροά 8ῃ}- 
θιρσυγ, τ! οἢ ἢ85 σίνθη σδα ἴο τη ςοἢ αἰνογϑιν οὗ 
ΟΡΙΠοΏ. ὅδοπηα σοηίομά {πὶ (ἢ6 δἐπεέμαθ ἰδ ΟὨΪΥ 
ἴὴ 16 πιαπηθῦ ΟΥ̓ ἀαβεοεπηΐ ; δῃὰ :πάἀρρα {πα ΗἸρὮϊ οὗ 
ἃ ἄονα, Θ5ρθοΐδιν ἤθη ἀθβοθηα!ηρ, ἢδᾶ5 ἴῃ ἰΐ Βοπι6- 
{πϊηρ Ρθου αγ. ἴῃ {15 νεν ἡ εἴβ. οἱἴθϑ Ψιγρ. 3 η. 
ὅ, 518. Ναπι---:δᾶτα ἰαρ88ἃ ἐ μλΝν Ἀδαϊε [ἴοσ ᾿ἰχυϊάτπι, 
ΠΟΙ οσθ8 ὨΘ46 σοτητηονοί 4148. (ΟΠΊΡ. ΓισΡ. Βδοςἢ. 
1088. ἴῃ Κορδοπογ᾽β Αμπαϊθοία ἴἢ8 δΔηδΙ ΟΡῪ 18 οορὶ- 
ΟἸΒ]γΥ 1Π]π8ἰταιεα θοαΐψαθη ἃ ἄονα δπα (Π6 Ηοὶγ ϑριτγι, 
88 Μ06}} 1η γαβρϑοῖ ἴο 118 ΘΠ 6 ΓΒ 88 ἴ0 15 ΔΕ (ΓΙ θυ 168, 
δοοιἀθηίβ, ὅζο. ὅο Εοβθητηη]!οῦ δηά Κυίηοοὶ. Τὴ 
οὐβογνδίιοηβ οὗ ΕἸ γτη8 γα ἀαδβογνιηρ οὗ δἰίθη- 
(ΙΊοὴἡ. Ηυμβροϊαΐζ, ἴοο, 1ῃ ἷ5 ΗΠ βοδγοῦθβ οἡ Ατηθ- 
τῖςα, νοΐ. 2. Ρ. 64, πηθη!οἢ8 84 Μοχίσδῃ ρῥἱοΐυγο,  ΠΘΓΘ 
18 Γεργοϑθηίθα ἃ ἀονε ἀββϑοθηαίηρ ἀπὰ ΠΕ ΜΙΝ [Π6 
σις οὗὁὨ ἰοηφσιθ8 ἰο πηδη, ψἤοπὶ ΠΟΥ Ὀ6 Ιανα ἴἰο ἢᾶνα 
θθοη ἀυσρ δῇοσ ἐπα ἀοίυρθ; ἃ σοϊποιάθησα ψῃϊςοῇ 
τρῆς Ρθ6 ρδγϑ!]6]θα ὈΥ ΠΙΔΠΥ ΟἴΠΟΙΒ 1η [ἢ 6 βᾶπη6 ἰῃ- 
(ογοϑίίηρ ψοσκ, δῃα ψ ῃιοἢ 1 σδηηοΐ Γεραγα ἃ58 δοςὶ- 
ἀδηίαὶ, διὰ 1ηἀϊσδίηρ; ἃ σομη 0} οΟΥΙρΡΊ ἴῃ (Π8 ΟΥΊθη- 
4] Μυιμοίορυ οὔ γειποίαβί ρογῖοαβ; δηα {πθιθοΥ 
Θβ8(8}15ϊηρ [ῃ6 ΒγΥροί 8.5 οὗ ἴπ6 Αϑίδίίο οὐὔἹρίη οἵ 
(6 ΑἸλοΓΊ 8η8. 

17. φωνὴ, 1. 6. ἰῃυπάογ ; ΓΤ δ᾽ 18 οἴἴϊθη 80 υ866, 
88 Ρβδ]ηὶ 18, 14. 20, 8. (ΟΡ. 2ώο. 12, 28, 29. Αροο. 
6, 1. φωναὶ δΔηα βρονταὶ ΔΓ Ἰοϊῃ6 88 ΒΥ ΠΟΠΥΓΏΟΙΙΒ [ἢ 
Αρος. 11, 10. 6 Ηδρρτονβ (8478 Ἐοβθηπ  οτ), 
58 Μ611 ἃ5. {Ππ6 Οσθοκβ ἀπά Ἰλοπιδηβ, Βιμῃρογοα Πρ }- 
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πἰηρ δηά {πυη66Γ ἀπιοηρ (ἢ6 8:05 οὗ (Π6 Ῥγϑβοῆσδ 
οὔ (Π6 Τοιέγ, )ηα ργοσ!ριοβ οδοϊθα ᾿γ Ὠινίηθ ροννογ, 
ΜΉ ο86 δἰσπὶποαξϊου ΠΟΥ Ἰηςογργοίθα ἔγομῃ (6 οἰγ- 
οαπηβίϑηςο8. γ1646 1 δερ. 8, 10, 18, 88,809. 2Ζυα. 
θ, 17, 291. Ονιά. Ἐδδβί!, 4. 884. γιγρ. Ζη. 2, 698. 
ἡ. 142. 8, 698. 9, 0531. ΜεΙΪ. 1. 196. ὅ66. ποῖΐθ. οἱ 
ψοδη, 12, 28. 
ει. οἰΐεθ Ἑυτῖρ. Βαοςἢ, 1076. ἐκ δ᾽ αἰθέρος φωνὴν 

τίνα ΒδΟΟ 8 τη0η1113856. Π)1ορ. [δογί. ἀ6 ἘΡΙ θη] 46. 
1, 115. ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ. “Γροοτ. 17,71. . 

17. ἐν ᾧ εὐδόκησα. ΗΘΌτ, ΓΙ 1. Ῥαγ. ΕΧΔΠΊΡ]65 οὗ 
εὐδοκεῖν ἀτα ρτοάἀισορα ὈὉγΥ Βᾶρἢο], θὰ ψιτδοιῖΐ ἐν, ἴῃ 
ψ σῇ σοηδι8(5 (η6 ΗΌγαϊβπ, ὙΨΙ146 δυπὶ οἵ Υε68586- 
Πμηρ οα. Ὠιοά. δ1ο. Ἅ᾿ 2, 196. 

ΓΟΗΑΡ. ΜΡ. 

ΨΈΒΝΒΕ 1. τότε. ἀνήχθη εἷς τὴν ἔρημον. τότε, ΔΌους 
(Ππᾶΐ {1π|6. δὅ66 ποΐδ βιρῖ8 8,18. Απηγοηρ {π6 ἀϊνοτ- 
8:{1ὺ Οἵ Ορ!ῃηἸοη8 δηίθγίδι πο οἡ {18 ρ888ᾶρθ, ἱ πηι 
ΠΟΘ. ΟΠ6 ΓΟΟΘΉΓΪΥ ἀδν!βοα ὈΥ βοπηα (δγιηδη (ἰ60- 
Ἰορίδη5, ψῇο πηδίηΐδϊη (Πδὶ {πΠ6 διάβολος ΠΕΓΟ πιθη- 
(ἰΙοηρὰ ψ8 οἱἵμπογ ἰἢ6 Ῥοηίιοχ Μαχιηη)8, ΟΥ ΟΠ6 
ΜὮΟ δα ραββ6α [πε οὔῆιοο οἵ Ηἰρῆ Ρυιοϑί, δπὰ πδὰ 
σοηβι ἀγα] ἰπἤπθησθ ἢ {Π6 ΡΘΟρΙο, δῃὰ ψἢο δἵ 
ἰηΐογνα 58, 85 οσσδβϑίοη οῆκδγρα, ἢδα 8 τηϊηά ἴο {τγγ 26- 
8115 --- ΠοίΠοΣ ἢ6 ψν88 σᾶ] ]υ [π6 Μοββίδῃ, δα ψουἹὰ 
ἀοίνοῦ [Π6 46 ν5 ἔσο (Π6 Ποιηδη 80] οίοη ἢ ΤῊ8 
ΟΡΙΠΙ ΟΝ 15 ΘΧΕΈΓΘΠΊΘΙΥ ηροηΐοι!8, θαΐ τἰΘΓΙν 1Π8 4 Π|18- 
51:016, ἔγοιῃ νᾶσζίοιιβ οδ]θοίοη8, ψῆϊοῖ 1 σδηηοί Ηπά 
ΤΟΟΠ ἰο 8[Δ[6. 

1. ἀνήχθη. δοπη6 [ΔΚ [( ἔογ ἤχθη, Δῃά ᾿ἱπάθοά 1Κ6 
1.368 ἤγετο, 4.. 1 ; ψὨ]σἢ, πον ονοῦ, 18 οί ἀθοιδῖνα 6}1- 
ἄρηςοα. Οἰἰ οι [ΠΟΥ {Π6ΓΘ 18 8Δη 8]]π8οη ἴο {86 ἴΌΓΟΘ 
δηά νΙοἰδηςα οὔ {Π6 δρίτγιειαὶ ᾿ηΗ 6ηςθ6, Δη πη οΓρτοίδ- 
[1οἢ ργθοδγίουβ. [διῃ πο] πρᾶ ἰο {πῖηἰκ ([Ππΐ (ἢ 86 
οὔ (ἢ 6 ΡΓΘΡΟϑιΠΟη ΠηΔῪ ΠὰνΡ δὴ 8] υδίοη ἴο 1Π6 ὨΙρἢ δῃά 
ΤΟ ΔΙ ΠΟ.8 ΠΟΘΠΙΓΥ, ΟΥἨ ΝΒΙοἢ νῃδὲ να8 σα] (Π6΄ 
Ποβοσί ψγὰ8 σοῃμῃροβρά: 81} δάπιῖ [ῃ6 Ἰ)οβοσί ἤθγρ 
τηδηἰ οΠρα ἴο. ανα 6 θη πηοιιηδίῃου8. ἀνὰ Π48Β υ.98.- 
ΑΙ]γ, δηά ᾿πἀθοά ργορονγῖψ δῃὰ ργιτηδ}}} Υ, (Π6 56η86 οὗ 
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56. ϑοηδ ὙΟη6]6Γ δϑάυςίιι5 οοί. Τῆδί, Πονδνοσ, 
νουὰ τοαυϊτα ἀπήχθη, ὙΠΟ. ΠΠΔΥ ῬΟΒΒὈΪΥῪ Ὀ6 {Π|6 
γὰρ τραάϊησ. δ ρσϑροβιίοηβ ἀνὰ ΔΠα ἀπὸ ἴῃ σοπ- 
Ῥοϑίτοἢ ἅγα ρογρϑίυδ!ν οοηΐουπεαα ; 8η6 1 15, τοΓ6- 
Ονοῦ, βοιηθνῆδί σοηῇγπηθα Ὀγ {ἢ6 ρΡ418116] ραᾷ58δρῈ οὗ 
ΜδκΚ, ἐκ βάλλει. 
Οη {Π6 οἰγοιιπηβίδησοθ8 οὗὨ {86 ἐδπηρίαίίοη, {π6 δία- 

ἀδηΐ τᾶν σοηβυ] ἢ δαἀναηίαρα τ. ΜΔ] γ᾽8 δοι- 
ΤΠΟΏ8, Τ Ω, Ὁ. 4γὅ δῃά 6, νψῆο, ἴῃ οοιηηοη ΜΠ] 
ΤΊΔΗΥ Ἰδαγηθα (οπιπηοηίδίοΓβ, Δαορίβ ἢ6 Πυροί6βι8 
οὗ Βδγιηθγ, δΔηα τορᾶι 8 {Π6 ψ ῃοΪθ 88 4 ρηορἠφέϊοαϊ 
υἱδίοη, ἀοϑσηθα Ὀγ (6 ΠοΙγ ἴο ΡΥ {Πδι ἰά68] 
ΘΧρογίθῃοα οὗ ἰοπηρίδίοη, οἵ {τ14],  Ὠιοἢ 16 ψγὰβ ῥσο- 
νΙἀδἀ τη {Π6 Ὠινίηα (ουηβο]ς ἔγοι οὐγ Τιοτὰ ἴο γο- 
σαῖνο, Ῥγν  ουβΥ ἴο ἢ18 δηίοσϊηρ ὑροη {Ππ6 δοίι8] 
{1858 οἵ Π!15 τη]! 8έγυ. 

1. εἰς τὴν ἔρημον. ΤῊΘ 5!(υδίϊοη ΟἹ {18 ἀδβογί σδη- 
πο 6 ἤχϑα ψ ἢ ΔηΥ οογίαιηίυ. ΤΠ σοϊηπηοη ορί- 
ΠΙΟΠ 15. {παξ 1 να8 ἴπΠ6 Ποβεσὶ οὐ Αγαθία δηά διηδίὶ. 
Οἰἰογβ. 8ἃ8 ΝΥ εἰβίοϊη, οβθῃ. δηά Κυϊηοοϑὶ, τηδι ἰδίῃ 
11 ἴ1ο ᾶνα Ὀδοη {π6 )οβογί οἵ Θιυαγδηΐδηϊα, ψ]οἢ 
δχίθηαβ ἔγτοπι ψθγίοῆο, Ὀγ (Π6 πχουηίΐδίη οὗ ΒεοίΠεὶ, 
ἔν δηα ἃ Π]} πι1165 ἔτοτῃ “6γιιβαθηι. Ψι46 Φοβορῇ. 
Απΐ. 16, 1. ΒΕεΪ]. 4, 8, ὦ. Μαιιηάτεὶ!, αηὰ Ηδ586]4118{. 
ΤῊ5 ψν88 σογίϑιηἶν σγοιρἢ δηα ἀποι]ἰναίε. ὙΥ εἴ. 
ΠΟΠΊΡΑΓΘΒ {Π6 ΘΧΔΙΏΡ[65 οὗ Μοββϑβ δῃηὰ ΕἸ145, ῆο, οῃ 
Θη οσΙηρ᾽ ΟἹ {Π6 1 Π}1]5ΕΓΥ, ψοηΐ Ιηΐο 50]1{0646 ; Ὧπὰ 
οἰἴοθβ Ρ]αΐο, 61 Κ᾿ 

ῷ, γηστεύσας. ιη οί5. οὔϑογνα5, (παι {Π086 δϑοιΐξ ἴο 
ΘΠίογ ὕροη [6 ΡΙΌΡοΙςΔ] οἵοα θα ἀοομδέοηιρά ἰο 
ΡΓΘρδΙ'6 {Π ΘΠ 86] γ 68 ἔοσ 118 ἱπηρογτίδης ἀπίϊ68 Ὀγ [δϑβι- 
Ἱηρ' Δη ΡῥΓΔΥΘΓ,- ΓΑ ΘΓ 80 οᾶγηθβδῦ δῃά σοηεηυρά 
{πὲ {ΠΘΥ βοιηθί 68 πορ]θοϊοα ἰο ἴᾶΚα ἰοοά, Τῇ 
ὨυπΊθ6Γ 40 ἰχ6 {Π1ηΚ8 βδογθή δηΐ δοέδηιηδ. δὸ ΤΏΔΗΥ᾿ 
ἀδγ58 (ϑ8αγ5 Π6) αἸ4΄ {πΠ6 ἀοἴαρθΊΠΟΓΘΔΒΘ ; 80 τη ηΥ 414 
γοπΊθη, δίτοσ σὨΠ]ΔὈΙΓ ἢ, σοπίϊη6 ραγθ. δ66 Ναῃι. 
18, 26. 1 ϑδηι. 17, 6. (ἀδῃ68. ὅο, 8. ΕΖοϊ. 4, θ; δηά 
οί Μοβοβ δηὰ Εἰϊὰ5 δὰ σοϊαϊβα ἰο ἢδνο βείθαὰ 40 
ἄλγ8. Νὸογ (88 γ8 [Ι6)ὴ 88 {ἢ18 σοι )ῆηθα ἰο {Π «6 18ἢ 
ΓΠΘΟΪΟΡῪ : 80 ΠΠΊΔΩΥ ἀΔΥ5 ψγὙὰ8 ΡΥΓΠρΌΓΔ5 δαϊά ἴο Πᾶνα 

ΨΟΙ,. 1. Ὦ 
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ἰαϑιοὰ ψῇθη ᾿6 ἀϊορα. Μιάθ Ὠ)1ορ. 1,Δογί. 8, 40. Ῥογ- 
Ρῆγτ. ᾧ 67. ΤΠειηβί. ᾿. 28, 285. 

ῷ, τεσσ. νύκτας. ΤῊΪΒ ΠΠΔῪ 566Π) ΒΡ ΟΓΗ ΟΙ15, 588 
Ἐπτῆγαι. ; Ὀυΐ [{ 18 Δααἀοα θαοδαδβο οὗ {π6 υέιυδ, ψ Ὦο 
|αεἰοά ὈΥ ἄδγ, δπὰ “εαδέεα ὈΥ πῖρδι. 

8. εἰ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. οἰϑίοιη {Π1ηΚ58, {πΠ8ὲ (6 Π 6-. 
νι αΙάὰ πού Κῆον ψῆο {6818 νν8: 181, ἤδσοδιιϑθὸ ἢ6 
Ὧο65 ποίΐ ς8]] πὶ ὃ υἱὸς τ. Θ. ἐδ βοὴ οὗ (ὐοά, κατ᾽ ἐξο- 
χήν; ΖαΪγ, 5ῖπης6, 1 π μδά Κηονῃ Πίπι, 6 ψοιὰ 
ἢᾶνα αρϑία! θα ἴτοπι αἰζδοκίηρ Πῖτη, ἴῃ ἀ6θραὶγ οὗἉ [ἢ 8 
νἱοίουυ. Βυΐ ἰῇ6 ἤτβί ἀγριπιθηί ἢᾶ5 1116 ΟΥ ΠΟ 
ἔογοθ, ἔογ ἴῃ (ἢ6 ἩΡΙ]]Θπβις αὐτοῖς (Π6 δύο ]6 185. π6- 
ΝΟΥ υ8ρ4 ψι ἢ {Π6 οχδοίπϑϑϑ οὐ {Π|Ὶ ο]α55104] σσθοκ, 
Δηα τὴ ἐλὶδ ο56 1{ 15 ΒοπιθίϊπΠ1658 οὔϊ6α. [1 σληηοῖ 
{Πογϑίογα ἄρρτονα οὗ (δ ρθ61}᾽ 8 ἐγ ηβϑἰδοη, α βοὴ οὗ 
αοά. Α8 ἴο {π6 βϑοοῃὰά διρυμηθηΐ, ᾽ὑ 18 ἀδνοϊά οὗ 
ΔῺΥ ΜοΙρῃς ; ἴοὸγ ον σᾶη ΨψῈ νϑηΐαγα ἰο 855οῦί 8ΩΥῪ 
Πρ σοΠσογπης δὶ {Π6 1) 6 ν1] τυομία, οὐ ψου]ά 
ποΐ ἀο, ὑπάογ βυσῇ οἰτουπιϑίδπμοθθ. Τρυάδηςα δηά 
ΠοΟρΘΙ688 διιάδοιυ τΩΔΥ͂ 5866 ΠΊ ἴο σουγοβροηα ποΐ υη- 
ΔΡΕῪ ἰο {Π6 αἸ4 0 011ς4] ΟΠ αγαςίεγ. 

8. εἶπε, οτάογ, ψ ῃ οὶ 15. ποῖ ΠΊΘΓΟΪΥ ἃ ΗΘΌΓΔΙΒΠ, 
θυ ἃ Οτϑοῖϑηι ᾿ἰΚον 186. Ψιάα ΑἸθοσγί, Ὑ.γιθηοοσῖ, 
Δηα ῬΡαϊαϊγοί, δηὰ 1 κοῦ οἡ Τπυογά. 7, 29. 

8. ἄρτοι γένωνται, Ὀοσοιη6 ἰοᾶνο8. δῆὸο Εχοά. 4., ὃ. 
566 (ΔΏρθε}}. 

4., οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μ. ϑήσεται, βυβίοηςατι! δοἰοί. ΓΠΟουρἢ 
1158 ρΡγαβϑθ ἢ88 {Π6 Δρρθάγδῃοθ οὗ δὴ δῦσα βπ), γοῦ 

Ο οσου8 ἴῃ [Π6 ατροῖκ νυίοτβ. Κγρϊκ. οἷο5 Μ. Ἴγτν. 
Ὁ. 19. Ροϊγθ. 60, 7. ΡΙυας. δῶ6. Ἰεπηοβίῃ. Οταῖ. Εἰη. 
Κυϊη. 445 Μ. Τγτε. 10. 27, 6. υδὶ νιὰα Μαγκὶ. οἱ 
Βοῖρ. ἴῃ ΑΪς. 8, 7. 6[1)6 Βδοογ. ἔδγ. θλανθηίγ. ρ. 86. 

Υ᾽ εἰϑίβϊη οῦβεγνϑβ {ῃδὲ λίθοι οἱ ἄρτοι, ἃ8 Ὀθίηρ' σοη- 
{Γ8 1168, ΔΓ Ορροβοά, [ηὔἶϊ8 7, 7. Ῥγ. 20, 17. Ῥηαάατ. 
Ι, 2, 4. 4111 ομδγδηΐ 84Χ18, απ δοηίγα Μίβεσο ρᾶ- 
Π6 πη ᾧ αἵ σιιδίϊηρτγαῖ βρίγιαη. ΨΜ|ά. Ηογαῖ. 1 δαί. ὅ, 
Ο1. δϑηρο. 46 Βρηρί. 2, 1. Ρ]διι. 

Α58 ἴο {μ6 β8επέϊηιοπέ, οὐκ επ’ ἄρτῳ μόνῳ ϑήσεται. 
γεῖβ. σοιηρϑγθϑ, ΝΘΓῪ δΔῃροϑβίίοϊν, ϑ80. 106, 26. οὐχ αἱ 
γενέσεις τῶν καρπών τρέφουσιν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ῥημα 
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σου τοὺς σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ. Οοάἥ, Ψῆο 5υβίαϊποα 
τ[ἢ6 ψο]6 «Ψ6ν 18} ὨΔΈΟη ἔογῖΥ γοᾶγβ ψιπουΐ Ὀγοδαὰ 
ἴῃ τΠ6 Τρ εβογί, δηὰ αἷβὸ Μοβθβ ἃπα ΕἾ188 δηὰ τηυβοὶ 
[ογίγ ἄδγϑ, ἢδίῃ ἃ ἰπουβϑαῃά ψᾶγβ ὈὉῪ ψ ῃοἢ 6 ςδῆ 
δηἀ Ψ}] ργονιἀβ ἕο ἢ18 ορβαάϊ!θηΐ βογνδηίβ. 

4. ἐκπ. διὰ στόματος Θεοῦ. ἴκ»οη Ψῇῃδῖ ΏΔΥ Ῥτγοςθοϑά, 
ΡῈ ἀεαίθγμηηθα πα δρροϊπίϊοα ὃν (ἀοά. ζ(οπρ. 
Ἐβίηογ, 7, 8. 5. 89, 85. “6Γ. 44, 17. 214. 11, 86. 
1) ει. 8, 8. ὅο δίπηοῃ : “"Μδῃ τδυ ἱῖνα οὴ ψἢδῖβο- 
αν (οά 5},8}} ογά δὺ ἢϊπὶ ἰο δδί.᾽ : 

ὅ. παραλαμβάνει, βδοοὰπι ἀπο, Καί ἢΐπὶ δἱοηρ 
ΜΙ ἢ πη. δὸ Ναμῃ. 28, 14. (οὗἨ ΒΑ41αἰκ δηαὰ Βα]δδῃι.) 
καὶ παρέλαβεν αὐτὸν εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν. 80 ΕὐΓΠΥΠΊῖ8 
Θχρουῃ 5 παραλαβὼν ἄγει. ΤΠ αη. Ν. Η. 2, 18. παρα- 
ληφθεὶς ὑπὸ Π. εἰς τὸ συμπόσιον. Απηίοη. [᾿06Γγ. (. Φ1. 
παραλαβὼν τὴν κόρην. Νί46 Αἰβροιῖ. εἰ ἘἾΒη. δηά 
ςορ. Ηογαϊ. (Ἄγηι. 8, 4. 

ὅ. ἁγίαν πόλιν. ΨΦοΓυΒΑ] θη, 85 ἢανίηρ (ἢ 6 ΠΟΙΥῪ ἰδηι- 
ΡΒ. δὸ Ττον δπὰ Αἰθη8 816 ἴογ ἃ 5:11}. γθαβοῆ 
οα]]οἀ σαογοά ὉΥ (6 Ρορίβ. 1ὴ6 Ἰῃδογιρίίοη προῇ 
[6 5ῃ6 Καῖβ νν88, ϑογιιδαίοηι ἐἠθ ἠοίψ. 

ΡΠ]. 74. υιϑά}}ν ς4115 1{ ἹἹερόπολις, δηἃ Ζοβ6ρῇἢιυϑ 
ἡ ἵερα πόλις. 

ὅ. ἵστησιν αὐτὸν ε. τ. π. τι. Τῇ νογά 15 ἴο 6 
[ΚΘ ποί ἴῃ ἃ ρμήψεοίοαΐ Ὀιϊϊ ἃ πιοραΐ 8]σηιβοδίίοη : 
βυδάοί υἱ 56 σοηΐεογγαοί, θσὰπΊ 6ὸ ἀπο]. (ὐοΏρ. αφη. 
48, 9. Μαιί. 18, 2. 

ὅ. τὸ πτερύγιον. Οη (6 ᾿ηἰοΙργοίδιίοη οὗ {ἢ18 
νογά, (ἢ6 σοπιπμθηϊδίογβ 86 ὈΥ ΠΟ τη 68Π5 ρτθρά. 
Ὅτ τΠϊηρ 15 σαγίαϊη, {Πδΐ 1 ἀο68 οΐ 5Ι|0ἜΠΥ ρέπηα- ὗν 
εἶδ, ἴὴ ἰῃ6 86η86 ψῇῃϊοἢ ψα μἰϑμαέέψ δἰίδοῖὶ ἴο {πΠ6 ψοτά, 
((. 6. {16 ρΡοϊπί οὗἁὨ ἃ βρίγαὶ ογῃδῃηθηΐ, οἵ, ἃ8 Φοῆηϑοη 
Ἔχρίδἰηβ [ἴ, ἃ βρίγαὶ ροϊηι); ίογ {ῃπι8 ἴΠ6 δγίίοἱβ νου]ὰ 
ποῖ πᾶνε θη υβο4. Οαὅτοῖ. Ηδιηιῃ. Ποαάγ. ὅτα. (Δ Κα 
1 ἴῃ [6 86η86 οὗ δαϊμδέγα΄ε, ΟΥ Ῥἰππαίθα Ὀα(θιηθηΐ, 
ἴον ψΒιςοἢ 1 σδη ἢηά 0 80 Π οἱ θηΐ δι Πογιῖγ. 

Ργείδγδο]α 15 {Π6 ορ!ηΐοῃ οἵ δοίβίθιῃ δηα οἰῇοῖβ, 
ψ00 [Κα 1 ἴο πηθδη ψ ἢδί νγγχ8 ο4116Ἁ [Π6 ΚΙηρ᾽5 Ρου- 
(ἰςο. Ψιάς Ψοβθρῇ. Α. 15, 11. ὃ 56. ὅὸ αἶβο οββῃ. 
Καίη. ΡΑΓΚΗ. δηά, ἰΙοηρ ᾶο, Εν γπιῖ5. ἸΠρΘηΐοι5, 

υν» ὦ 
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Ππονονου, 1 ποΐ {Π116, 15 ἢ ορὶπίοη οὗ Κτερ8, δάορίοά 
ὈΥ δῆ θαβ. (ας 1 5:ρη18Ε65 {π6 γὶάσο οὗ (6 τοοῦ οὗ 
ἴΠ6 ἴθ ρ]6. ΤὨΙ5. 15 Β.ΓΟΉ ΡΥ σοπῆγπηοα ὈΥ “Ζοβορῇ. 
Α. 1ὅ, 11, ὅ : ἔνθεν καὶ ἔνθεν----νεμιομένοις, Βαΐ ἴο {Π||5 
10 18 ΟΡΡροΒϑά, {Π4ἴ| {Π6 16 ΨΘΓΘ Ἰγοὴ βρ1Κ68 χρά 8]]} 
ΟΥ̓ΘΓ (ἢ γοοῦ οὗ {Π6 ΓδϑιΏΡ]6, [680 {π6 ΙΓ 5 βῃοιι"α βοί- 
46 ὑροη, δηά ἀ66Η16 1 ψ ἢ (Ποῖν ἀυπρ. Καθ {ΠῚ Κ8 
{18 ΑΙ ΟΠ Υ τᾶν ΡῈ τοηονθα. Μᾶν [{ ἢοΐ ἢᾶνθ 
Ὀθδθη ἃ ἰοϊυ 8ρίγαὶ ἰυγγοῖ, ρ]δοθα βοιηθνηθσγα δθουΐ 
τΠ6 σοπέίγα οὔ ἐπα θυ!Παΐηρ, (ἧκε [Π6 ΒΡΊΓΘ ἰῃ 80Π16 68- 
{Π6αγ]5,} ἴο {Π6 ἑοριηοβί Ιοοκο-ουΐ οὗὨ ψὨσἢ {Π6 1)6ν1]} 
τρις Κα 9655. Α,8 πτερύγιον 8Ιρη1ῆ65 ἃ δ81η8]} 
ψΙηρ, 8 831:η18}} ροϊηϊθα οχίγον οὗ ΔΠΥ (ἢϊηρ,, 80 1 
ἀν Ψ6}} ἀδῃοία ἃ 8ρῖγο. 

. τ᾿ α. α. ἐντελεῖται---τοδα. ΑὮ ᾿πηδρὲ ἰΚθη ἴγοπι 
- ΨΜἢο, ἴῃ σουρῇ ψγαγ8, ΠῚ ὑρ {ποῖ οἰ] ἄγθη, 
αϑί (Π6Υ 5ῃοιυ]α {γΓρ 8ηα [41] οῃ ἴῃ6 βϑίοηθβ. Κυίη. 
ΤΠ (ἈΠ|δΔον οὗἁἩ (ἢ6 “οηρίογ (88γ8 Βοβθημῃλ.) οοη- 

5ἰϑίβα 1η {Π15: [Πδὲ ἢ6 τιδαρρίϊοα (ἢ 6 ραββδαρα οὗ {Π8 
Ῥβαὶηὶ ἰο [ῃ6 6486 {Π6 ἰῇ ἢδηά. (Α ρῥγδοίῖςο, 1 πΔΥ 
8Δ4ἃ, ποῖ σοηῇηθά ἴο {ΐππ6 Π)6ν}], θὰϊ βοπιθίϊπη65 6π|- 
Ῥογβα ὄδνϑη Ὀγ δαϊη(5) ; ἔογ ἐποὰρῇ ἴῃ [ἢ6 βδ]πὶ ἃ8- 
βἰϑίδῃ 6 18 ΡΓΟΙΏΪδ6α ἴο {Π6 Ρίουβ, 1ῃ 6ν}]5 )ογἐιϊέοιιδ, 
νον ΠάρΡροη ψιῃοιυΐ {πο ῖγ Καον]θαρα οὐ Ψ}}]}, γοῖ 
ποῖ ο ῃο86 ΨΠῆΟ γΆβἢΪν δηά ἰγγδι! οηδ] νυ (Πτιιϑὲ τῃθιη- 
βαίνϑ [πη ἀδηροι8. 

7. οὐκ ἐκπειράσεις Ἰζύριον τὸν Θ. σ. Ευΐζυγα [ὉΓ 16]- 
ρογαίινθ, θυ. 715 ἢ ἄοθβ ψῇῆο ρῥ]ιυηρεβ Ὠιπηβο] ἢ 
᾿Ιηἴ0 ἀδηροῦ ἴῃ) να γο δῆσθ οἡ Οοὐΐβ ρῥτγοίθοίζοη. 
δος Υοἰβίοιη, Ηδιμη. ὙγηιΌγν. δὰ Ὠοάάζγ. 

8. πάλιν παραλαμβάνει, ἈΠὰ ν]66, αἰϊο. [θΡΟΙΘ. 
ΤΠ6 ἐσιηρίδιοηβ ψογ ἀουθ.16855 Ὀγουρῆϊ ἐοννασγά 
ποῦ Ιῃ Δ ΤΘΡΊΪΔΓ ΟΥ σΟΠ ΪΠΙΘα 861168, θαΐ δ ἰηζογν 88, 
88 ΟρΡΡοΓΙΠἰ 165 οἷἶθγθα. οβθηη). 

8. εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν. δ εἰ8. ΠΟΙ ρΡᾶΓΟ5 8 ΘΔ {π] 
ΡΑ5ϑὰρῈ6 ἴη Ῥρίιοη. 1, 94. ΑἸτὰ μοί στδα] 65 )υρᾶ Πο- 
01115 ΑΡΘΠΏη1, Π 66 ΟΠ]Π65 ἴογγα8 δίᾳι16 ΟΠ]! ᾿ἰογα 
χρὴ ον Αβρίςθιβ, ἂς ἰοΐο ἢυϊδηΐθθ οὐδὲ σδίογνϑϑ. 

'ο ΧΙΊρΡΙ. Ρ. 206. καὶ ἄλλοτε ἀνήχθη εἰς περιωπὴν ὑπὸ 
τινος, καὶ καθορών ἀπ᾽ αὐτῆς πᾶσαν μὲν τήν γὴν, καὶ πά- 
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σαν τὴν θάλασσαν---ταῦτα μὲν ἐκ τών ὀνειράτων ἐμάνθα- 
γεν. ϑρασγίίδη : δοιηηῖαν! ΡΓΪπΊο---ἀθηὴθ οχ 8{15- 
81Π10 ΠΊΟΠ 15 ν γε σα οὐθθπὶ ἰθγγάγυμη ΠοπιαπΊαια 46- 
ΒΡρ6χὶί. Οοπρ. Αροο. 91, 10. Πδαί. 84, 1---4. Ον!ὰ. 
Μεοιί. ς, 98. ᾿ 

8. δείκνυσιν----κόσμουι, Μοϑί σοιηπιοηΐζαίοῦβ ὉΠ οΓ- 
βίδηα {15 οΟὗἩἨπἀδ58, Ψ ὨΙΟἢ ἢδα ψηδίῦ πρἢΐ ποῖ ἰπ|- 
ΡΙΌΡΘΙΥ 6 οΔ]164 Κιηράοιηβ, βῖπ66 {ἢ 6ῖγ Γι ΐθτβ 66 
βίγὶοα ποΐ ΟὨΪγΥ ἰοίγαγο 8, θαΐ ἀϊη65. 

Υϑῖ {Π|8 566ΠῚ8 ποί αυϊΐα 8διἰϑίδοίογυ. [ δ8ῃ) 1ῃ- 
οἰποά ἰο {πιηκ, νὴ ΒοΖα, Ηδιδη, δηαὰ δ εἰβίθιῃ, 
(παᾶΐ δῇ οχίθηβινα ὑγοβροοί Ὀοηρ βῆονη, {πΠ6 Κίηρ- 
οι οἵ {π6 ἔῃθη Κηονψῃ μοῦ] ψνογο ροϊηΐοα οαΐ, 8ο- 
σογάήϊηρ; ἴο {Ποὶν το αϊνα βι[ δ. 1005 Πα αμμγίοτβ. 

Τι5 88 ὑγοῦδὈΥ (Π6 ορίπίοη οἵ ( γγυϑβοβίοχῃ ; 
ἔοτ, 1 ἢπά, Ἐυξμγητα8 ον ἀθηξίν δάορίβ 118 νῖδνν 
οὗ {6 ϑυῤ]οςῖ : δακτύλῳ δείκνυσιν αὐτώ τὰ μέρη 
τῆς οἰκουμένης ---- λέγων, ἐν τούτω τῷ μέρει κεῖται ἡ 
βασιλεία Ῥωμαίων, ἐν τούτῳ δὲ------καὶ ἁπλῶς πάντα 
καταλέγει. | 

8. δείκνυσιν. Κυΐϊηοο) ΘΧρ δίη8, “ ἀἰρὶς πη ΟΠ ΒίΓΆΓΟ, 
οἴ νογὈ15 ἂς ογϑί!οὴθ ἠθι ποῖ ΓΆΓΘ, ΘΠ ΓΟΡΓΘΟΒΘΏ- 
ἰΑγο." Ἐχδιηρ 65 οἵ {ἢ15 5: σηιῇσαίίοη ἃγο δά ἀιισθα 
Ὀγ ΟἸβαν. δῃηὰ ΡῬαϊαιγεί. ἃ5 Ηδτγοαι. 83,18.9. Τῆι τ 
18 [ΚΘΗ ἔῸγ ὑποδ. ἀποδ. 1 Ψ1} ἴαϊκο [18 Ορροτγίιῃιν 
οὗ εἰξϊηρ; 814 ΘΠ ηἀϊηρ᾽ ἃ ΨΘΓῪ 81:18 ρᾶβϑᾶρα οἵ 210. 
ΟἸγυβοβί. ρ. δ0δ, 41. εἰ μέ τις ὑψηλὸν ἄραι ἄνω μετέ- 
ὠὡρον, ἐπὶ πτηνών, ἢ---ὑποκινῶν τὴν γῆν ἅπασαν, καὶ τὰς 
πόλεις. 1 σοπ͵]δοίαΓγα ὑποτεινών, ΜΝ ὨΙΟἢ 15 ἈΠαΑΠΘΒΕΟΠ- 
ΔΌΪΥ 1Π6 τι Γοδά!ηρ. 

8. καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 1. 6. ογηδιηθδηία ἴῃ βΘΏΘΓΘ, 
αὖ ΔΙ ΡΠἀΐηθ πη), οαβί6}]4 οἰνιζδίιπὶ 80 ΟΡΡΙΔουιτα 
τυ τὰὐἀϊπαη, ἔθ 1ἰἀ δ, ὅζο. 

9. ἐὰν π. προσκυνήσῃς μοι... ὙΠ|8 ΘΧΡΓΟΒ565 (ἢ6 
Ἑαπίογη ταοᾶθ. οὗὨ ἀοίϊηρ Ποπηᾶρα, ΠϑΠπΊ 6 ]γ, Ὀγ [ΔΠΠΠηρ; 
Ργοϑίγαϊθ ου ἴπ6 στουπα (84η4 ἴῃ ΟἸ 14, ὅτε. τουοίηρ 
τ ψιτἢ (η6 Ποαά). [Ιὴ {6 ψογὰ8 οἵ Ηογαὶ. Ερ. 1, 
122, 27. 14 ῬΑΓΕΠΙΒ τοχ ἀδίιι5 ϑϑί--ὐῦϑ ᾿πἸρΡΟΓΙ 416 
Ῥῃγαλίαβ (8815 Δοσοριῖ σοηίδιιδ ἡιποῦ, ΤῈ ΤΟΟΟΡ ΖΘ 
8 ΔΙ υδίοη ἴο {π6 ᾿εδέογη τόθ, παυηοῖυ, ἀπεοίϊησ. 
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10. ὕπαγε, Σατανᾶ. Αρᾶρθ ἴε ἃ τη6, βου, ραϑ8ι15 
ἴον Ἰ}ῶ, διηοηρ 118 οἴει βιρῃϊηοδί!οηβ, 6818 ῃδί οὗ 
ΘΥ]] σομηβαιϊοισ. ΚῬ,66 1 ὅπ). 19, 28. Ϊῃ {ἢ6 58Π|6 
ψογάβ 9658 δοοοβίβ Ροίοσ, ᾿ηΐτα, 16, 23. 

11. ἄγγελοι----διηκόνουν. ΤῊ ψνοτά 185 οἴη (45 ἢθγθ) 
υϑεα Εβρθοία!]Υ οἵὨ {Παἰ πιϊπιέδέγαίίοη, ὙΠΟ ᾿γον 468 
᾿οοὰ ἄγιηκ, δηὰ οἵδ προρϑϑαγίθ9. (ΟΡ. 8, 1ὅ. 
7ο. 12, 2. ἵλιο. 2ῷ, 27. ιν οἰβίοϊῃ οἰίθ8 Ειιγ. γος. 
.81. Ιλισΐϊδη (ρ]ι18 βθῖμ6]}). ἀπδογ. Οά. 4. ΤΠθορῆτγ. 
σῃ. Ετῇ. 11. Αἴπρη. 146. Β. 1956. Ε΄. ΡΠ]. ΦΨΖυά. 2, 
484. Κδῆο πιϊηϊδέγο ἴθ [,Δἰη. ΤὨϊ5, πονονοσ, προ 
ποὺ οαοίμαρ ἴΠ6 τηϊηιδίγαϊί οη 4130 οἵ σοῃϑβοϊδιὶ} ῃ, 
σοηρτγαιίυ]δίίοη, ὅς. δ βίβ. σοιῃρδγθβ {ΠπΠ6 ψΠΟ]6 ρ85- 
βᾶρ6 ΨΊΏ (ἢ6 σ486 οἵ Ηφθγου]θ8, ἢο, οἡ τπηρα!]ἰδίηρ; 
ψ δὶ σοιΓβα οὗ {8 ἴο ρυγϑαθ, τϑηΐ Ἰηἴο 5ο 46, ἄτα. 
ΤῊ τοδί οἵ (Πα βίοτγ οὗ Ῥγοάϊοιι8 (80 Βϑδυ }}γ νογ- 
διθα ὈγῪ ἜΠΗΡ ΤΟν Π) 18 ψ16}} Κπόνπ. 

12. Νον ἔο!οννβ, 88γ5 Εοβθῃπ). (Π6 (μιτά ρᾶτί οὗ 
(ἢ6 Ο8Ρ6}], σοῃίαϊη!ηρ ἃ παγγαῖϊνα οὗ [ἢ086 βαγίηρβ 
δηά δοίϊοῃβ οἵ ουγ ] ογὰ ἴῃ (Ὑ4{ΠΠ|66 ΌῪ ψ]οἢ Πα ἀ6- 
τηοηδβίγαϊοα ἢ 8617 ἰο Ὀ6 τῆ6. Μαβϑίαῃ. Οη ψ ἢ σῇ 
σοηϑ}} Κιιΐηοθὶ δηὰ Εόβθηῃ. 

12, παρεδόθη, βιυθαυά εἰς φυλακὴν, ΜὨϊοἢ 15 ρ6η6- 
ΓΆΪΥ διρρίϊοά, 85 Αοἱ. 8, 8. 22, 4. Ἠιιοά. δῖο. Ρ. 105. 
ΔΡ. Μιυπίῃο, οτγ, βυσδια δέσμιος, ἃ5 ἰῃ ΑἸΠ6η. 218. Ἐ᾿ 
οἰεα ὃγ οείΒβ. Μιᾶς ἴκις. 21, 12. Αοἰ. 8, 8. 22, 4. 
Οὺὰπι τ} οἱ δά (ππηυϊέ πὶ βροοίδηϊοβ 46 “οΔηη185 
ουϑίοαἀϊᾶ ἃ δυάαϊίφτιθιιϑ 6}1.8 ΒραγρΟΓΘΠ ΓΙ ΒΟΓΠΊΟΠΘΒ, 
«6805 618 86 ᾿Π 806 Γ6 ποὶυξ, Ιἀθοαα6 β6οθβϑιί. ΨιΔ6 
οβερὶ. Α. 18, ὅ, 2. δ᾽ δυιίΐθοηι βθοσβϑιῖ, αἱ νἱϊατγεί ἴὰγ- 
θ85 τῇ ψιάςφᾶ, οἂάδιῃ ἀ6 οδιιϑᾶ νἱϊαηάπ8 οταΐ δἰ 8 πὴ 
Ἡδτοάβδβ, βθοθβϑδιῖ οσρὸ ἴῃ (ὐδ  ]8ρᾶπ ποθὴ Ηογοά!β 5Ξοὰ 
ῬΒΠΡΡΙ. ὅδοηιθ οἰ168 οὗ (81}65ὰ δυρογίογ θο]οηροά 
ἰο ῬὨΠΡ, 88 Ζδιηπῖα. ΟἸγῖϑε μδαὰ μποιῃϊηρ ἴο τα 
ἔγοτα βλιρ. Ῥτίμοθβ ἀο ποῖ τἰϑυ8}}}7 πηᾶκα ἰπᾳι181- 
τἰοη δἴϊον (ἢ086 νει ἢο ἰπ] ΓΘ ΠΟ οὔθ, δηά ᾿θαὶ] {6 βιοΚ: 
ΟἸὨγιϑί, ἴοο, σᾶπι6, ποΐ [0 σϑρτγονϑ ἐδο γμίον, Ὀὰΐ ἴο 
ἰεαςοἢ ἐδθ ἀμβέενι ; ΔΎ, ανθη [Π6 ἀΙ5.1ρ[68 ν]81{64 {π6]Γ 
Μαϑίοι ἤρθη [ἢ ργίβοι) ἤθους ᾿πηροαϊπηθης. οι. 

15. Νεφθαλεὶμ. λυ αβῖιι5 νου ἃ γραὰ Νεφθαλεὶ, ἃ5 
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ἴη τς Ηεοῦτον. Βυΐ [Π6 ργϑβθηΐ γϑδάϊηρ' βθθιη5 Ὀδί- 
(ΕΓ ἴἰο σογιθϑροπά ἴο (6 δΥγο- (μα άθθ, ψ Ὦ]ο ἢ νν 88 
ΒΡΟΚδη ὃγ {Π6 Αροϑβί188, δὰῃὰ δφροοσγάϊηρ ἴο Ψἢο58 ρ6- 
Οὐ ΓΙ [165 οὐἩ τογ! δι! Οἢ ΤΏΔΏΥ ΡΓΟΡΟΓ Πᾶπι68 οὗ (6 
Ὁ. Τ. νου]ά ΡαῈ σοῃίογπιεά. 

15. γῆ Ζαβουλὼν----δὸν θ. ϑυδαυά κατὰ, (6 ὅδον, 
γὨΟἢ 186 σομητηρηίδίογβ ἀ4ο ποΐ αυϊΐα σομιργθ ἢ ηα, 
ϑρη1ῆε5 ἐγαοσέ, ἃ8 ἴῃ ΖΈΒοἢγ]. Ρ. Ν'΄ 4. χθονὸς μὲν εἰς 
τηλουρὸν ἥκομεν πέδον Σκύθην εἰς οἶμον, ΜἱΘΤΟ {Π6 ὅδ οὶ. 
Ι, ΘΧΡΙ δίῃ 5 ὁδόν. ' ' 

1δ. Ταλιλαία τῶν ἐθνῶν. Τῇ βιυάἀσης Μ1} θθαγ ἴῃ 
Π}1Π6 (Πδὲ {Π6γῸ ψοσα ἔιυο (8111665; ΟΠ6 τών ἐθνῶν, 
ὯΘΔΓ ἴο [ἢ6 θογάογϑ οὔ πο Τυγίδη [θγγ ΟΥΥ, δηοί 6 Γ 1ῃ 
υά6ρ8, ἀροιί ΤΙθοτῖα8 πα {π6 ἰδηᾶ οὗ (δ πμ βαγθίῃ, 
566 [6 ρᾶβϑαροβ οὗ Ἐπιβθ 5 ἀπά ΗἸδγοηΥ 8 οἰἐ6α 
1η Βοἰδη 5 Ῥα[ϑβϑίίηθ, Ρ. 188. 

16. καθήμενος ἐν σκότει, νΟΙΒΑ ΔΙΌΣ, ἢ (ΘΏΘΌΓΙΒ 
ἀιυοίί, Οομρ. ΨΖυά! ἢ δ, 8.1 Μδςς, 2, 1, 49. διγ. 
857, 18. Νοῦῖ 15 {Π15 4 Ηρθυδίϑηι ; [ὉΓ ἃ ϑἰτη δ 6Χ- 
ΡΓγαβϑίοη 15 ἰουπὰ ἴῃ Ατγβορῃ. Ρδο. 642. ἡ πόλις γὰρ 
ὠκριώσα, κἀν φόβῳ καθαμένη. Οὐ {π6 ἀϊνουϑιι165 
ψ ὨΙΟἢ 6 ἤπα Βαΐψϑοθη (ἢ 686 οἰζδί!Οἢ8 Δηα [Π6 σΟΥΓΟ- 
Βροηαϊηρ' Ρᾶ888ρ68 ἴῃ {π6 δερίυαριηϊ 848 106 πύῦιυ ἢαῦθ 
τ, Ὧτ. Ονϑη σγϑαῦκβ, {πΠ0 {Π6 αιοίδί η8, ἃ8 ΠΟΥ͂ 
βίδηἀ 1η {πΠ6 Νὸνν Τ οδιδιηθηΐ, ἃΓθ τῇογβ ἜἼχδοῖ γεργε- 
Βοηίδίίοηβ οἵ [ῃ6 Ηρργον ογρίηαὶ. 18 σδηποί Ὀ68 
ἀδοιϊάφα {1} εἶα ἰαχέ οὗ {πὲ νθῆθγαθ!]α νϑυϑίοη [88 
Ὀ6θη γορυ αιν ἔογιηθα ὈΥ ἃ ογι1ς 8] δχϑιη!ηδίϊοη οὗ 
[Π6 ᾿πη6η86 ὈΟΑΥ οὗἉ νᾶγίοιβ γοδάϊηρβ, ὅς. ςο]]θοίβα 
ὈΥ {ῃ8 αἀπΠροηςα οὗ Ὠν. Ηοΐπηθ8, δῃὰ ρυ] 8ηθ ἃ ὈγῪ 
{π6 τη πη]ῇσοηοα οἵ {Π6 (ἰγαίοῦβ οὔτπα Οχίογα Ῥγοϑβ8. 
ΒΘΙΠΟΣ να τῇϑυ δπίογίαϊ πῃ δὴν Ὄχρθοίδίοῃ [πὶ [Π6 
ἀἰβογαρᾷῃοῖθβ ψν1}} τηθ πη Ὀ6 αἰπη!ηἰβῃθα, 1 Κηον ποῖ: 
Ι πηὰ (6 δαγὶν ατροκ σοϊηπηοηϊδίοῦβ Δοκηον]θάρο 
{Π686 ἀἰβογορϑποῖθθ. Τῆι ΕΓ γΠ108, νοἱ]. 1, Ρ. 188, 
ἰαγ8 ἄοννῃ {18 φοπογαΐ γωΐθ, (μι 1ῃ6 Ἐνδηρε] 58 
ΒΟΒλΘΙ( 65 ΔΌΓΙαρΡΕ, δη ονϑη αἰξο)" [6 ΘΧργθβϑβιοῃβ οὗ 
{86 Ο. Τ΄; 50 (δι ὈΥ 1Π6 Δ] Θγϑοη πο νἱοΐθποθ θ6. 
ἄοπο ἴο (6 ρζξαηθγβ) βθη86 οὗ {Π6 ρββϑᾶρα. 

16. φῶς δῖα ϑἰρῃι:ῆθβδ δὴ θη] ρ! οποι, 8 ἰθϑοθογ: 
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Δρϑίγδος ἔῸΓ σοπογοίθ. ίβ. ῃ848 δάυςδά ἃ βυῃ6Γ- 
ἤουβ δρυπάδηςθ οἵ οἰ(αίίοη5, οὗ νσῇ 1 5οϊθος {ῃ6 
τηοϑί δρροϑβίίθ. Ἐμυβίμαίῃ. φώς ἀναβλέψας : ΡΙαἴο ἀ6 
ἘρυΡΙ. 6. : Ηοῃι. 1]. π. 89. φόως Δαναοῖσι γένωμαι. 
Ευγ. ΕἸ. 449. Ἑλλάδι φῶς οὗ ΑΠὨΏ1685: Ψιγρ. δ η. 
ῷ, 28]. ὁ Ἰὰχ ᾿αγάδηϊε ' 8ρ65 ὁ βαά 5βίπηδ ρθη 
Ηοτγδί. (ἄγη. 4, ὅ. Οἷς. Ἐρ. Βδη. 14, ὅ. 1 δα 
Ῥβα] τ 21, 17. Τιδὶ ποῖ φυθποῖ ποῖ (πΠ6 ἔρλέ οὗ 
[53Γ86]. 

16. ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, 1. 6. Βρ᾿ ΓΙ{{π4}}Υ ἀθδά 
(88 88γ5 ἴῃς Αροϑβϑέ!]6) ἴἢ ἰγθερα8868 ΔηἋ 81η85. Ἦ δἴβ. 
Τοίθιβ ἴο Τοῦ 8, ὅ. 10, 91, 929, 12. ΦΩ, 16, 16. 94. 17. 
28, 8. 84. 22. 88, 17. Ατηοβ, ὅ, 8. 26Γ. 2, 6. 18, 16. 
Ρ5. 107, 10, 14. 23, 4. 

16. ἀνέτειλεν. Βοβοητῃ. δη Κυϊποοὶ {ΠῚ αὐτοῖς 
τοἀυπάδῃπί. [0 566 15 γαΐίπογ ἴο θ6 ἃ ἀδίϊνε οὗ ριοῆϊ, 
οὗ ψῃϊοἢ 866 Μειϊαβ, τ. αγ. γ1ά6 ποί. βυρτα, 8,16. 

17. ἀπὸ τότε. ΓΠ15 1ἀἰοπὶ, ψἩ ὨΪσἢ 15 σοηβιγρα ὈΥ 
(ῃΠ6 Οτροῖὶς ργαπητηδγδη8, 15 1.50 1Π6 ἃ ὈΥ ΠῸΠΊΘΓΟΙΙΘ 
οἰδβϑῖοδὶ οἰ δ 10η8 δ ἀιοοα ὃν ᾽ἥ εἰβδίϑιῃ, 

17. ἤρξατο---κηρύσσειν, ἴον ἐκήρυξε, ᾿]ς ἢ, Ποτγανοῦ, 
18 ποῖ ἃ πεῖ Ἠθθγαίδιη. δὸ 1η [6 1,Α{1ὴ ψ6 ἢᾶνθ 
τοα το οριί ἔογ γθα. ὅδ ϑοσρ. δηα Ῥαᾳ]αϊγοί. 

19. ποιήσω---ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 1}}15 (ϑ8γ5 Κυΐποε!]), 
{|κ6 πΊΔΩΥ ΟἿΘΙ (6 ΓΠῚ8 οὗ ἢυητηρ δηα ἢ] ηρ', ἃΓΘ 
ΘὨΡΙ ογθά πηϑίδρβογίςα!γ οὗ {0886 ψ ἢ σοποΙ]Ἰαΐθ [ἢ 6 
ἀρ ανννν δηα ΓΘ 5810 οὗ οἴποιβ. ὙΥ εἴ8. οἱΐθβ Πορ. 

. 9, 125. ἀνῆλθεν εἰς ἀκαδημίαν πρὸς Πλάτωνα, καὶ 
θηραθεὶς κατέλιπε τὴν στρατιὰν; 8530, βιδιο ἀθ 1,6ρρ.}; 
νυὺ ἐλθν 11 18 υ864 1η {(᾿|ὸ ρμαψεαίοαῖ Βθη86. [Ιη 15 8ο- 
Ρ ἰϑία, ἤονγονοσ, Ρ]αίο ἄοθα σοπῖραῦο ἴπ 6 Βορἱδίᾶ ἴο ἃ 
ἤβῆοσ. ὅθ Ψοσγϑῃὶ. 106, 14---16. ΕΖροΙκς. 47. Ῥαϊαϊγοῖ 
σοιραΓο58 ϑίοῦ. δϑγηι. 98, Ρ. 818, ΘΓ δ] οὴ 5808, 
εἶτα οἱ μὲν ἁλιεῖς ὑπομένουσι ῥαίνεσθαι τῇ θαλάσση, ἵνα 
κώβιον θηράσωσιν. "Ἔγω δὲ μὴ ἀνασχώμαι, ἵνα ἄνθρωπον 
ἀλιεύσω. Ν146 οἱ ΟΥδιΒοΓ ἴῃ ῬΏοβρπογο νοσππὶ, Ρ. 946. 

Ι πὰ ἔογροίίθηῃ ἴο ποίϊςθ {π6 6]]Πρ1ς4] ἔοττηΐα 
δεῦτε, ϑιιθδια ἀκολουθεῖτε, ΜὨΙΟἢ 185 ἃ ΝΟΧ Βο]6ΠΊη15 Ὧ6 
Πᾶς τθ. 7 λμδ δοογδίοβ οαἰξοα ΧΘΉΟΡΠΟΗ, 88 νν6 ᾶγὸ (ο]α 
ὃν Πίορ. 1[6γῖ. 2, 48, ἔπου τοίνυν καὶ μάνθανε. ΤἢθΘ 
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γνογαβ ὀπίσω μου, οὔ 64 [ἢ βοῃηα ΜΝ. πγυϑί ποῖ Ὀ6 
[ἄγον οὐ. ΤΏΘΥ ἃγο ἃ Ηθρθγον Ρ]Θοηδβι. 

23. διδάσκων. (ἸτΙϑὲ τπῖρῇς ἤᾶνο ογάθγθα δηά 
ςσοιητηδηάαα, 88 Γογὰ δηᾶ Γ,ορΊβ]αῖοσ; Βαϊ Πα ρτοίογγοά 
ἴο ρθγϑιι846 δηά ἰδδςοΐ,, 88 αἸα δοίοῃ δηὰ γουγρ. ὅδ66 
Οαΐρη δἃρ. Υ᾽ οί 8. ' 

48. θεραπεύων πᾶσαν νόσον---μαλακίαν, ἀἸΒοΓά6Ι15 δηά 
1ΠΠ ΓΙ 165 Οἵ ουοῦῳ Κἰπά. δὃο Ηρῦγ. 5.. Μαγκίαπα. 
ΘΧΡΙ ΔΙ 5 νόσος ἃ 4186456 οἵ 80π16 βίδησϊηρ, μαλ. Δῃ ἐπ- 
αἱδρόπιέϊοη, ΟΥ ἰΘΙΠΠΡΟΓΑΓΥ ΑΙ] ποθὴ. Κυϊη. ὨονΘΥΟΣ, 
{Π1Πη Κ8 ἴΠ6 ᾿ογ8 ΒΥ ΠΟΥ ΠΟ. 8, Δηα σΟΓΙΔΙΠΪΥ {Π|656 
[6 8 ἃΓ6 οἴϊθη 866 ῬΓΟΠἸΒουουΒΙΥ. (ὐου]α δΔηγ αἰ8- 
(ἰποοη θ6 βδίθιν τηδάβθ, 1 τσ Ὀ6, ἰδὲ νόσος 
ἀοῃοίοβ δῇ δουΐθ, ἃ ἀοθῆηϊία {ποσοῦρὮΥ ἰοτγιηθά 
δηἀ τἰ508}}ΥὙ υἱοίεπέ ἀϊδοτάοσ; μαλακία, ἃ σῃγοηϊσαὶ 
ἀθῦυ! γ. ΣΝ ΑΙΡοσι ; ΡΙη. Ν. 88, 7. ἴῃ πηαϊἰδοϊᾷ 
ΒίοπΊ8 6 ἢ}. οβθηπῃ). 864 γΥ8, Δριια πΊΘ 1608 Ἰρηδν!δπὶ 
βίοι οῆϊ βρηϊῆοδί, ἃ δίμρριδῆηθδς ο δἰοπιαοῆ. 

φ4., ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ. ΓΠΘΓα ψγοηΐ ουὖΐ ἃ Γορογί 
οοποογηίηρσ ἢ. ΑἸΡογ, ΟἸθαγιι8, πα  εἰβίβιη, 
[611 1 (πὶ (ῃ6 ἀκοὴ 18 δα υϑααά 181 885 {πΠ6 [1,δἰΐη 
Δα 10 ἔογ ἔδπια, δπα ΠΥ Ῥγοάμποθ ΘΧαπΊρ]65 οἵ (ἢ6 
ψν Π01]6 ρἤγαβα ἔτοπιὶ (6 ατθοῖκ (Ἰαβ8ϑῖςβ. ὅ0 ὙΙΓρ. 
ΤΕ ποϊὰ 4., 18. εἴ ἔθπια μοῦ υτῦθ8. (οὐ. Νορ. Απη. 9. 
ΘΧΊ556 ἔδιηδηιΊ. Καθῦϑ, ΠΟ ΝΟ, βᾶγβ {πὶ [Πς ψοτγά 
5 ποέ υβρα ἀ6 ἐδιηᾶ, υὺ ἀ6 ΠΑγγαίίοηθ, ἃ8 ΔΠΥ {Πὶηρ; 
νοῦ ψ ἤάνα ὈΘΘ6η [Ο]α οΟΥ ΓΟΔα ; Δη6 ΠοΓίδΙ}Υ, 1Π 
[Π6 ρᾶβϑᾶρα οὗ Τπυογά. ρῥγοάμπορα ὃν {ποι (1, 20), 
10 5]|ση1ῆ65 ΠΔΙΓΑΙΟΠ68. Ηδ Γοράγα8 {ἢ18 1186 οὗ {Π|6 
Μογὰ δηὰ {Π6 ρῇγαβα (ν ῃϊςοἢ, Βούνανοσ, μ6 οἱΐθ5 ἔτοπὶ 
708. Α. 8, 6, ὅδ. διῆλθεν φήμη πρὸς ἡμᾶς) ἴο Ὀ6 Ηε- 
ὑγεν. 1 δήά 208. 786, 45. ἀφίκετο ἀγγελία περὶ 
αὐτοῦ. , 

24.. βασάνοις συνεχομένους. Μιὰ. δῆ, [,6Χ. συνέ- 
χεσθαι 18 ιι36ἀ οὗ [Πο86 Ψῆο ἰδοῦ πη ογ ργοδί Δηχῖθ- 
[168 ΟΥἩὁ τη! 4, ΟΓ ἰοτίυγο8 οὐ Ὀοάν. 1 ΄5685685 δγα ποὶ 
ἘΠΙΓΘα]ΘΠΕΥ σοεηραΓγρα ἴο δοπάδ, Ὀο(ἢ ἴῃ 5.5. ὃς (1488. 
50 συνέχεσθαι πυρετώ. Τὰς. 4. 88. οἱ 18. 16. ταύτην---- 
ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς---οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ, 
Ψ ΏΘΓΟ 8566 ποία.  εἴ5. ργοάιισββ Ατίβη). 8, 47. ΡῬΙδίο 
Οοτρ. 827. Ὁ. 848. Β. ἴη Γορρ. 4 εἰ 9. δοχί. ἔτηρ. 162, 
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Τἤρδιη. 945. Ηοτοά. 6, 192, 1. βάσανος ΟσςσΓ8 1 {ἢ15 
86η86 ἰὴ 1 Μδος. 12, ὅδ. Ἐπὶγ. ΘΧΡ 418 τῆς τῶν 
νόσων ὀδύνας. οἴ. οἰΐο8 1). Οἴγυ8. Ρ. 802. Ατγιβί. 
Πδῃ. 628, 642. 

ῷ4., δαιμονιϑομένους.  εἴ8. Π85 ἃ ΨΘΟΓΥῪ Ἰοηρ᾽ 8Πα 1τη- 
Ροτγίδπε ποίΐθ, οὔ ἃ βιι0]θοΐὶ ψ ἢϊοἢ π85 Ὀ6θη αἰἸβοιι886α 
ὮὈΥ βοιηδ οἵ {Π6 τηοϑβὲ διϊπθηΐ οὗ οὐἦ τηοάθσγῃ Β10]10 8] 
ΟΥιεῖοβ. 1[.58}4]] [αν Ὀδίογα (Π6 γεδάθγ ἃ σαγοίι] σοῃ- 
ἀφηϑβαίίοη οὗ ἢ]5 νϑγὺ σορίοιιβ οοἸ]οΐδῃθ. 

Τοίδ το8 δα ἀιι5 ηι1858{10Πη68 σοπχηοαὰ γράθοὶ ρο- 
(68[, φυογιιὶ αἰΐογα δὰ τηθαϊοίηδη),, δα ρ,ΑΠΊΔ[ΙΟΔΠῚ 
αἰΐθγα βρϑοίδί, 1. αυϊηδη) ὨΟΠΊΪη68 1ηἰ8}Πραηίγ 11]. 
αυςηδη 6].1.8 ΔρΡΡρ6] Δ ]ΟΠ18 810 ΓΑΙΙΟ 

Ι. ΕἸΧΙΒΌΙηΟ ἸΡΊΕΠΙΓ ΡΘΓ ἀφπΊ ἢ 8 ς08 οἴ ἰΠΔ1ς08 1η- 
(6]ΠΡῚ Ποιλ]η68 σογίο σιοάδπηι πλοῦθο ἰαθογαηίοβ. Ηθ 
(ἢ6η ρῥγοςθϑαϑ ἴο βίδίθ {π6 οοπιπιοπὶ Ἀγ ροίῃ 6515, 1 ἢ 
δισιθΐ65 ([Π686 οἤδοῖβ ἰο πο ᾿πιρογέδοιςοη οὗ (Π6 π8- 
ἴὰγ8] ογρϑη8. θυΐ ἴο [η6 Θηοῃϑηςμηθηΐ ΟΥΓ [Ἀβοϊδίϊοη 
οὗ 16 [)6ν}} ; δπὰ {μη οὔριβ [ῃ6 οἰρἠέ [ΟΠ] ον ηρ 
ΓΘΟΆΒΟΠ5 ἣν ἢ6 οδηηοῖ 4586 ηΐ [0 [Πδ΄ ΟΡΙΠΙΟΗ. 

1. Ἡθωηοηϊδοὶ αἀἸβογδ τ], βυγά!, οἱ σοθσὶ νοσϑῃ- 
(υγ Μεαίιἢ. 12, 22. Μαγο. 9. 25. ἴλις. 11, 14Φ.; παι 
σαυ88 114 Ιἀοηθᾶ ΔΗΘΓΓΙ ροίθϑί, ΟἿΣ ὩΟΏ 5|Π1Ρ]1Ο] [6 
νοχὲ πχυῖο08, Βα ΓΟ05, οἱ σοθςΟ85 1η06]ΠΠρϑ πη .8, ̓ . 6. αυο- 
ΓᾺΠῚ ΟΥΡΔΏ15 8140 νΠ 1 ΓΠΠΘοβογι ; 41 νϑῦοὸ {4- 
τηοηΐδοὶ 118 ἀαβου θαπίις Μδίῇῃ. 8, 17. οὖ ρᾶγϑὶ!. υἱ 
τηδηϊ βία τηδηΐδ δῖ Θρ᾿]ρ5ί8 βίσῃα δίατι βυπρίο- 
τηδίδ ἴῃ 1118 ποπῖο ΠΟ ΔρΉΟΒΟΘΓΘΟ ροβδίΐ. 

ῷ, Τιιουπίυ 4 ΟἸ τιβίο 8δη8.11 ἔι1586 Μδί. 15, 28. 
17, 16. [λις.9, 42. 8, 2. αυϊ διιίοπὶ γοσὸ βϑηδίιν, 1]- 
ἰυπλ ῥτὶιι8 νϑγὰ 10 ᾿ΏΟΓΡΟ {11|1586 ἤθΟ6886 οϑί. ΑἸ 85 
ἀφοιηοηϊδοιβ ἀἰοιταγ ροβ συγ! θὰ β88Πη8 Ὡ)ΘΠΉ (8 
ἔμ1888. Μδτο. ὅ, 1δ. ἴμὰς. 8, 856. ὕπάαδβ }υγα σοΠΠρϊειν, 
ῬΓΠῚ5 ΠΠυτἢ 1η88η18, 485 ΠΊΟΓΡ5 68ι, ἰαογᾶ886. 

8. ᾿ς πηοηΐδοι βοϊθηΐ φοργοί!8 100], 1Ι5416 8Πηι:ι:- 
ΤΏΘΓΆΓΙ, ποη ἢ. ἰ. 80], νϑσιπὶ οἰϊαπὶ [,π0. 18, 82. 
2ο. 10, 20, 21. Μείίῃ. 8, 16. 10, 1,.3. Μδτς.1, 84. 
8,16. 6,18. 16,17, 18. [κλς. 4, 40, 41. 9,1. 7, 21. 
8, 2. Αοἰ. 8,7. Ψυπρπηίιν δυίΐθῃ, 4185 ϑιηὶ ἀ6 ρ6- 
ΘΓ δοάθριῃῃ, [8 τι ρἢ Γ45315 ΔΙ6Γὰ Ρρ6γ δ [ϑγδπὶ 80 1πίδυ- 
Ριοίδηάδ. 
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4, Μαίἢ. 11, ὅ. [λις. 7, 22. ὕ50᾽1 ρίυγα φὩρτογίιη ἃ 
ΟἸὨγῖβεϊ συγαίογαπι σθποΓα ΓΕσθηβθηζσ, πυ}14 αἰ ἀφ- 
ΤΩ ΟὨ]ΔΟΟΓΙΙ ΠῚ τη ηἴ10, 41 Π}}0 πηοάο νἀ ἀδηίαγ ργῶ- 
[ΘΓ {1 ἀσθυ 586, 81 ΔΙ 06 ΓὙ1115 ΡΙδηὸ ρΘΏΘΓΙΒ, δ ἰββθηΐ. 

ὅ. ΕἸ. Ψοβαρῆυ8 ὃ Μεαϊοογι [0τ1, ΟἸτη. ἢ, 67, 
ῷ, 'Γακίδπίιγ ἀδϑοπηοηϊας 8 πηραϊσδιηθηΐα οχΧ σδιοῖθυβ, 
Ἰδρι αἴθ0.5, ΠοΓ18 σοπηροϑβιία ἀαίᾶ ᾿τγοίι1886 ; 1π|6]}1ρ]- 
ΤῊ18 δυῖοπν τ᾿ 66]οδιηθηῖο νἹ πὶ σΟΓΡΟΙ8 σοΥτΙρὶ ἰοἱ- 
ἰϊααθ : δ φυοπιοῦο [ἢ βριτἴππὶ ἀραηΐ, δὰξΐ δα ργεϑϑίῖ- 
Εἰ88 ΡῬΘΙ]Θη 848 υὐ1}Π6γ Δα ΠΙΌΘΓΙ ροβϑιηΐ, ποῖηο [ηἰοἰ- 
Ἰ5οί. 

6. δοηίθηςα αφυδπὶ προ ρΏδιηι5 διροί ροϊθης8Π| 
ἀἴδθο}!, ροϊοηξίαπι νογὸ (γιβέῖ τοϊπαϊ ; τη ὸ δηΐπὶ 
Τ8}119 οϑί οἱ τιϊγ 1} 18 ἴδοογο αὖ 401 γονογὰ σεθΟι8 
ΠΟῺ 58]ἴ, οξουβ 6586 οπιηϊθυ8 ν]ἀθαίιγ, αυὰπι γονογὰ 
Ποπλϊηθηι Θχοξθοᾶγο : σοηΐγὰ νογᾷπ σϑροιϊδίθῃ δὰΐ 50Ὁ- 
(Ἰαίθπλ βδηᾶγθ, Πη8]0}8 δϑί 4ι18Π}] 681, 4118 ΠΟΙ Ϊ 8] 

᾿ς ΟΡΙΠΙΟΠΘ6 σεροι 48 δι διιγ 18{18 αγαῖ, συγαγα. (ομηρ. 
1 ὅπ). 16, 14---Φ8. ΤοΡ. 8, 8. 6, 17. 8, 8. 7ΖοΒερῇ. λ 
6, 8, 2. ο[ 11, 12. οἱ 8, 2, ὅ. (05. ΒΕΙ]. 7, 6, 8. Αὐρι9- 
{ἢ 46 ἀμθη. δὰ {Π|. 12,17. Ἐον(ὰ γανογὰ ρῃγθηθίοιι8 
δγαί, 866 ρῥγορίδυ ἰβία ἀδιῃοηϊ πὶ ραΐ! ρμμέαϑαέιγ, δι- 
ΤΩΙΪΓ ἰδηρσαδρο 18 Π6]4 ὈῪ Βιυςσοῦ οἡ Μαίί. 9, ψῇογο, 
ἸηΓ6Γ 4118, Θσσυγ τ 686 ΨψοΓὰβ8 : ““ αυὸ 5.18 βιρῃϊῆοδίιι, 
ΠΊΟΥΌΙ 6}115 ἀεθιηοηθπὶ ἔλι1556 δι σίογομ, υϑγὰ (86 
μι 1856 ᾿μχίδ οἱ ᾿Ἰππαίοιπι οἵ ἀβεπηοπίδοιηι. 

γ. Μοιτθϊ τρίταγ, 4ιιογαπι σαιι88 ΡΓΟΧΙΏ8 ραίοηΐ, 
ΔῸ 1118 [δγὸ, διιξ δίϊδπὶ 1ος 18 αυδ δἰποιαηΐ, δι σογίθ 
δα πα ἠοιηΐηα δοοϊρίυηΐ : αυοτγιπὶ δυΐθτη Οοδυιϑ85 
ΠΠΕῈ ὨΟῊ ἰΐὰ ραίθηΐ, οἱ ἢαροηΐϊ οἤδβοίυβ ραυ]ὸ νίο- 
Θη(ογθ8, υἱ πιο δησῇο 85 Δ ηΪονῈ ΒΡΘΟΙ68, 11 ΒΘ ΡΘΓ 
[ογὰ ἀξοιηοηΐθι5 Δ ἀβογιθαπέιτγ, οἱ Ἰαογδηΐοβ 1118 ἀ- 
ἸΩΟΠΪΔΟΙ νοσϑηΐυγ. [ἰ νοτὸ πλοῦθ], 401 δά Πο58 ρῥγοχ- 
᾿πηὰ δοσοάπηϊζ, αἴ βᾶσοῦ σοι 14}185ν 6. 5166 Γ818 δι ]ὰ- 
ΠΔΓΟυΒ Το θι15, πας ἃ ἀφιλοη θι5 Πης 840 δοοίάθηῃ- 
ει νοὶ] οϑυ818 Δρρδ᾽ δυοπθη δοσιϊριιηΐ. Ψ 1846 Ηδη- 
το 1η Μεαί(ῃ. 17, 15. Χο. 7, 20. 

8. 81 οεβροιίαβ ἀφιηοηΐδο! ἰδηΐαπι δ πηραά!πηθηΐο 
δχίθγῃο ἃ ἀδοιποηθ οδ]θοί! ἔπι886ὲ οτία, μοί! 5861 [46 πὶ 
ἀφηηοη ἱπιροάϊπηθηΐο διμοίο οδο5]8 νδιπὶ Ργο ἰυδίίιι 
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Τοϑ {6 .6.-- Ηος διιΐίθπι ἴδοογα ποῇ μοί! 20. 10, 
21. Νυμ ἀξιηοηϊπὶ ροίοϑῦ οουΐοβ σθοΟ ΠῚ ΟΡΘΓΙΓΘ ἢ 

11. Θυδυιίισ αυξοῆδπὶ ἔΘγΙς Ταίο, ΟἰΓ ΠΠΟΠΊΠΘ6Β, 
σογῖο αιοάδη ΤΔοΥροΟ ἰαογδηίεββ, ἀδοιποηϊδοὶ οὗ ᾿πἃ- 
[οἱ ΔρροΙαγοηΐαγ.----)6 ᾿Πδ01ς 18 φα!ἀδ6 πὶ ΟῚ πηΔρΏ 
οϑί ἀϊβοθρίϑίο ; 88{15 θδηϊπὶ σοῆνθηϊ [ΘΓ Θγ 08, 6Χ 
να]ρὶ οριηΐοηθ ἢοδ ποιηθη 1556 5οΓ (08. 

ΑΙΙ ἐγρὸ ἀϊδθο πὶ τηογθογιιπ, 4α]θ.8 ἀεοιη ἢΪΔ6] 
Ἰαδογαῦδηΐ, σϑιιβϑδπη ΡΧΟσχ δι) ἰδοθγαπί, ἀἸχογαηῖ- 
416 ΠΠπ1π σοΓρΡοΓΙθ 8 Πιιπ]Δ}18 απηππὴ δ Ρ]ῈΓ68 Δηρθ- 
105 Π18]05 1Π]11581886, 41] ΔΙΠηᾶἃ 41.851 5646 ἀδίιτραιᾶ 
οἵ νἱησ0}18 σοηδβίσιοίδ, [πὶ Ποῖ 8 ΟΠ 65 οὖ 5810 6}}05 
᾿ησιθ, τηδηθμη ρΡϑάιμπηαι16, 4111 νοΪ 711 6586 80- 
Ἰεηί, ᾿πρΡογανογιηΐ, δὰΐ σοἢΡπθγιηΐ, τὰπὶ οὐδ 81108 
Ιηοΐ8 ὨΘΓνΟτ ἢ σΟΏν 5] Οη6 οἰνογηΐ.- - δὸς νΌΓῸ 
βϑηζθῃςί πλ0}}{18 τηΔρη 5416 ΠΟ] 410 }8 ΡΓΘΠΉΙν. 

1. Θυΐϊά πθο ρῥσγοῦδδΐιγ, Π6 6 ῬΙΟΡΑΓΙ ροΐοϑῖ.---ϑοΓρ- 
ἰατὰ ἀφο] ΠΟΤ ὨΠΊΘΙῸ ΠῚ] ΕΠ π|4 118 δος τη θητο- 
Π6π, 46 ἀἴδΡοΐο, αι] υπῈ8 65ἴ, 1 ἀξ ΠΠ ΟΠ] ΔΟΟΙΊΙΠῚ 1 8- 
ἰογἃ 6 νϑγθιιπὶ 4]! 6 1η.--- Νϑάσθ ὑδαιδ αἸοίταν, ἀϊ8- 
θοΪιιπὶ σοῦρογα ἀθοηοηΔοοῦ πὶ ἴῃ ρΡοίοϑίδία ἤάΌΘΓΟ, 
οἱ ροδοίάογε, ασαοά λιπηϊογαπὶ ᾿ΠΓοΓΡργθίιπὶ νοσαθ. } πὶ 
6Θ8ϑί. θη 6 ΠΟη 588{18 ν ἀθηςΓ 8101 σοηβίαγα, 4 πὶ 
σοηίοηάιυπί ἀϊδθοίιτη πο ροβ886 ἀϊςεὶ ο)1ςὶ, διι 6χ- 
ΡΕ6]11, Π181 ῬΓΙ8. σογροῦᾶ Ποιῃϊηιπ ροββθαϊβ8θῖ δίαι6 
Ὠαριςδθοῦ : 1101 νοσὸ υ6Ἃ}Ἃ4π| Ῥτγοάιίογοιῃ, 1ἢ ΔΈ ΘΙ 
ἀϊαροϊυ5 1ηἰτᾶβ56 ἰοριίυγ, ἃ ἀϊαθο]0 ΡΟΘΒΘβΘΒῈΠ) ἔι11586, 
οὐτὴ ἱπαιρῃαίίοπα γο)]οϊαηῖ, Ψιάα (δ νίη ἴῃ 20. 195, 
7. οἵ ἰὴ ἴλμλις. 99, 8. 

ῷ, ὕπάαα ργοδαγοέιν Ἦδος βοηπίθηξα 9 δῃ δχ οοηΐϑϑβ- 
8100 6 ΙΡ8ογι ἢ ἀβοπηοηϊδοογιπ Ὁ Μδίῃ. 8. ᾿ἰϑιια νογὸ 
᾿Ρ80Π| τη 6616] 1ΠέΘΥ 558 1η58η185 ροηυηί, Ρ, Ζρίηο- 
[ἃ 8, 14. 46 πηϑ]δησ ο]1ἃ οἱ ᾿Ἰηϑδηϊᾶ. δαχί. Επηριτσίο. 
Τ ΒΕ πιοητπὶ σαγἃ ΠΟΙ 158 οὐ σωφρονοῦντος ΠΟ 65 
ΤΩΔΡῺΪ ΡΟΠΘτῖ8. Απ δἰζθηίιβ βρϑοίδίογ 6χ οἰτοαη- 
ΒίΔ [1158 δ 510}}18 14 ροίαϊξ σοη) σατο ἢ Νδο ἢος ἀἰοὶ 
ροίεβῖ, σὐπιὶ 14Θπ|- οβδβοίιιβϑ δὲχ οϑιιϑὶ8 αἰ νογι 85851Π}18 
οτίδίιγ ; ρΡοίοϑβέ αι118, 6Χ. ρῚ. σοῦ ΠΘΥῚ ἸηΓΘ Πρ γδη- 
τ1ἃ, νυΪποῦα δοςσαρίο, δὄγι5 ᾿πο]Θπγθηζᾷ, ροΐοθϑί δἰϊδιη 
"1008 ΟΥΑΙ ἃ 1260 διιΐ ἃ τηᾶ]0 ρϑηΐο; εἴ 40] 
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Θοχοβοοδίυγ ἃ αἀἰδῦοϊο, ΠΟ πΊΔΡ1]5 δι} ΓᾺΪΠ}8 ΟΕΘΟΙΙΒ 
αϑῖ, Ὠδαὰδ δι ἴδοι ]υ8 δαί ΑΠΠΟ111118 ΒΔ ΏΔΌΙΓΕΓ 60, 
οσι]8 οεροῖἴ88 ἃ σδιι85818 ὨδίιΓα 5 ΟΓία δϑί : αο- 
ΤΠ060 ΘΓΡῸ νοὶ ΟἰΓ]Ο5.851}}118 βρθοίΐίδίοσ νϑγδῖη 864 Ϊ8- 
ἰοηΐθπι π|8}} οδιιβθ8πὶ 14 1ηΠἀ4Δρα}}1{, αἱ σεροΙ (ἴθ ἃ 
ἀϊαῦοϊο ογίδπι αὖ οπηπὶ 4]1ἃ, οἰ γα ΡΟΓΙ ΘΟ] ΠΔΊ ΘΥΓΟΓΊ8, 
οογίὸ αἱσποβοδί 

8. Νοη ἱπηπιογι(ὸ δἰαπ ΠΟΎΣ δὺ 1118, 401 ἀ18- 
Ὀοϊο ες δαβογτιρυπί, ΄αΐ ἰδοίατ αἴ 60 ργθοϊρυὰὲ ἰ6π|- 
Ρογθ, ᾳυο ΟΠ τιβίιβ ἀρραγι, ἀ]4Ρ00}118 ἰδηΐαπι ἴῃ Πο- 
ΤΠ σΟΓΡΟΓα ᾿δρογεΐ ροίοϑίδίθπιμ, αυδηίαπ) Π6ς 
Ὠοαϊ6 δχογοθῖ, π6ς δὴ 60 1δροῦο 1101 Ἔχουσι 1586 
46 ἀϊρη!β (Θβιρυ.5 ἀοηηοηβίγαϊυγ ὃ Θαυοά 6ηϊπὶ 401- 
ἄδηι γοβροηάθηϊ, [61 ραυηηῖβϑιι τὰ ὰης σοῃί!ρ ͵586, εὐ 
ΟἸγιϑίι8. 60 Δι }] γα πὶ 88 η8Πη61 ἤδῦογεί οσσϑβί ΟΠ Θ τὴ 
δίαιι!6 πιδίογιδπ); ΥἹΧ 5610 οἵ σοηῃϑιάθγαγθ ἀϊοίιιπι 
νιαοίαΓ. 

4, Τοίαπι ἰδία 46 πηαῖο δηρεῖο, ἱπηὸ 6 τῃδ] ογιιι 
ΔΏροΙογαιη σΟΙ]ορσῖο, 85646ΠῚ 8Δῃ1ΠΊ8: ἴῃ ΠΟΙΡΟΓΕ ἢυ- 
Τ8Πη0 Οσσιρδηΐα 6] 8416 τη ηθγα ἐπηροηίθ, ἴδπὶ 681 
ἃ νοῦ δι Π1Πη6 816 ηπ|, αὖ ροΓΙ σα πὶ 511, Π69 4ὰϊ 
ἢφο να]ἀὲ υγρϑοηΐ, οἴ 8686 8115 ἀογ ἀθηἄοβ ργθθθδηΐ, 
οἱ τοίατῃ ἀοσίσιπαιῃ (ἢ ΓΙδΕ] βυϑροοίαπι γτρἀάἀδηΐ. ΨΙ46 
ΒαζΖϑη, ἴῃ ἴμιο. 8, 81. οἱ ΤκιοΐΔη. ῬΒΠορβδυά. 16. 

δ. Ουὶ ἢεο ἀϊάθο}0 6] 8416 τ] ]80Γ18. Πη818 βριγὶ- 
{ἰΡι.5 διἰβογιθυαηΐ, 46 ροϊοηξἃ 61.858 τηαρηϊβοὺὸ αυϊάσῃι 
βαπιαηί, Αἱ ἀ6 ΓΔ] 16 6}115 ποῃ οορ]ᾶ886 ν]άθη- 
τυγ : νἀορθδηίαν σον 81] 00.68 ΘΙ ὈΓΟΓΕΠ), 8.14]16- 
ῬδηῃίιΓ ΒΟΓΠΊΟΠ6Β ἸΠΘΡί], 4τι8165 ΠΙΓΙΟΒΟΓΙΙ 6586 80- 
Ιεηῖ ; 4υἱ58 ἀοίιια ἰαΐθηβ δὰΐ αυοά σοηϑιϊ πὶ ο8]- 
᾿ἄσπι ἴῃ 18 ἀδρυθι θη 1 ροβϑιῖ, [Δίθοσ πῚ6 ἸρΏΟΓΑΓΕ. 
Ῥογτο οὺπι ἐϊσυηΐί, αἀϊδθο πὶ ὨομηΙ ρογροίυιπι 
οιιϑίοάαπι 6χ 8816} 1018 ΔρΡΡροβιι 1586, 4] οσιι]οβ. 1]- 
1118 σομιρτγιπιογεῖ, σοηςπογείαιιθ Ὧ6 νἱάθσα ροϑβ- 
86ηΐ, ἱπηὸ σὰπὶ βίδίαθπηϊ, 1Ππππ|ὶ οὐ! ἸΘρΊΟΙΙ τ] πὶ 
ΒΌΟΣΤΙ.ΠΙ ΠΟΙΙΠ6ΠῚ ὉΠ11Ὶ Ουϑιοα!ΘΠἤππὶ ἰγδή 141556, 
δάδοσι ἰάθιῃ οσδίθηᾶ οἵ Πομηηθπὶ οἵ Ἰορὶ οἤθι βυδπὶ 
σοηϑί χί856, αὰθ ἢος ὑπιιπὶ ἀρογοῖ, αυϊά 5{{|{1018 
ἔλεογα ροίογαι 9 ΔΏΠΟΏ Ἀη118 ουϑίοβ ροίογαΐ βΠ σθΓῈ ἢ 
ἱπηὸ Δ ΠΟ. ροίογαί τπηοπηθηΐο οἰ 8 νθ] σοῦ ταπὶ να] 
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οσυ αι [ἸΟΠΉ1Π15 ἄθγο, ὑπάθ, οἰἰδιῃ ἀρουηΐα τηδῖο 
δριγιία, οἵ ποθ οἵ ΠΙΟΓΌΪ βυπηριοπηδία ΟΠΊΠηᾶ Π85- 
σογοηίαν» δῇποῃ ᾿ηἰοσπΊ 8816 }}{68 8ι105 84 4114 Π6ρὸ- 
18, δι ΤΟΡῺΪ δὰ] ἢ 15 Δ]ρ]]4Πη 08 οἵ Τὰ 6 η408, αἰ ΠΠ|6 
Δαάβίρογο ροίθσαί ὃ υϊὰ ΘΓρΡῸ ἰἰἰς ἀθβι ἀθηΐ, --- σσα 
οφίογα ἡϑαιϑιῃ 6114 ἔογθηΐ, π1}}}} ἰοἱᾶ τηογογθηΐαγ 
1η 69 

6. Μαχιπιυπὶ νοσγὸ τηοπιθηΐιπὶ δα τϑῖη αῇἴογί, αιιὸά 
τη οὶ ΠΡΟ σΟΏΒΘη880 δ υ;Πἃ 41.881 νΟΠ6 ΠΟΉ 80111Πὶ 
ἀεπηοηΐίδοοβ ΘρΊΟΙ8Β ΔΠηυπ]ογδηΐ, 1Π|85.6 ΓΟ ΘαΙΆ 
ΡΓθβοσιθυηί, νογὰπὶ οἰίδπι αἰβοσίὰ αἀϊουηῦ τηογθ πὶ 
ΠΟΗ ἃ 9ρ 1 αυοάδπη δι ἠδθιηοηα {{|15586 1ΠῚΠῚ15811Π1, 
οὐ δπο δρρϑὶἰδίϊοπθηι ἤθη σοὶ νϑγι δ], νοῦ πὶ ΟΡΙΠ]- 
ΟἿ νυἹρὶ ογίρίηθαι ἄθθογθ. ὅ0 Ηἱρροογαίαβ, ααἱβῃ, 
Ατοίειιβ, ὅς. Οὔρβθη, ἰπηἄθοα, οἡ Μαίιῃ. 17, 15. 
δΔηα 5611 ἀ6 Ορογ. 1 δι. βεῖ Πρ εγ ὈΥ ϑυςσῇ δὺ- 
(Πογι168. Βυΐ {ΠΥ Ψ1]} ποῖ θαϑὶΥ ρογβαδάθ τ18 (ῃδὲ 
ΠΟΥ ἃΓ6 τῇογ6 ΜΟΓΠΥ οὗἉ ογθαϊῦ οἢ (6 παίιτα οὗὨἩ {Π6 
ἀϊδογάθυ {πῃ ΡΠ Υ81ΟΙ8ΔΠ8. 

γ. Ορεεγενδίηυβ, δπ ἀογιίη (ἢ ΓΙβΕ Δ πογιῆαι6 ἄοο- 
{ἰ5581Π105 [{4 ραββίτη 46 ἀδβιηοηΐδοῖ5. ἔπ18686 Ἰοσαΐοβ, υἱ 
ΠῸ}Π|4πὶ ἀἴαθο}} ἴῃ 1118 ἐνέργιαν ἃρῃοβοοΓρηῖ; αμὐὸδὰ 
Ποάϊδ ἰδίηθη ρϑιΐο ἰθοί5 δίαιιθ σδυί 18, Π6 ΒΡ 6Γ- 
Β.ΠΟΓ68 δὰΐ ροίθηςοε8 οἤδηἀδηζιγ, ἤθσὶ δο]εί. Μαϊ- 
ΤΩΟΠΙὯ65 1η δαῦθαί. 2, ὅδ, δρίτγιαπι) τηϑ] πὶ νοσϑδηΐ 
ΟΠΠ68 βρ66168 ΠΙΟΓΡΟΓΆΠΊ, 4111 νοσδηΐαν πιο ης ἢ 118. 
Η. δοίοιιο πη Εχοά. 29, 24. ἴῃ. [,μον. 28. Οὑτ}} 
ΟἸΔρ γτ. Ρ. 581. δά 90. 8, 48. Ἵ πεοάοτεί ἴῃ Ρ5. 91,6 
Ομ ϑϑγι5 Θυδδί. θ2. Σεληνιαξομένους φησὶ κατὰ τὴν 
͵π ὄόχειρον τῶν πολλών ὑπόνοιαν, μὴ χωρούντων ἄκουσαι 

τὸ ὑψηλότερον. Αροβαγάῃ8 Ερίδβῖ. Δα Βανι ]οϊοπηθυτη. 
4 υἱ οαάοτγοπί αυϊάδηι ΤηΟΓα ΘρΙ]ΘρΕσογιιπι, ν6] 6ο- 
ΓΌΓΩ, α1108 ἀφο ΟΠ86 08 νυ ]ρι8 Ρρυίδῦ νοὶ ποιη!ηδί. 
ψιάς Ογιοροπίμῃηι), 1, 6. ἃΡ. (ὑδηρίαπ 1η (]οβϑβασίο. 
εἰ ΗΪδίοη. ἴῃ ("α]. 83,1. (ἀβίδ!!ο δαιμονιϑομένους νθΓ- 
εἰ ατίοβαβ8. ψιάα ΜδΡΙ]οη δά ἄτερ. Τογ. Ἐπβίδιῃ. 
ἴῃ 1]. α. 6δ, 48. 905. Μεάι5 ἐδ Ὠ)ειηοηίδοὶς ΠὨ᾿βϑοσί. 
6. ἴῃ Χο. 10,20. (Ὁ. ψιητίηρα τη Αροο. 18. Μαίίῃ. 
ἢ. 48. 

ΑΚ {π6 ργοβοηΐ δγίϊο]α ἢδ5 δγοδαυ δχίθηαθῆ ἰο 80 
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σΟΠΒΙΘΓΔ0]6 4 ἰδηρίῃ, 1 τηυδῖ πα βοῦηα ἔπίαγα ορ- 
ϑελ νά το οὗ ὈΓΠΘΗ͂Υ 5ἰδίίηρσ [ἢ6 βυβρβίδῃοθ οὗ ψῇηδί 
88 θ66ὴ Ψγι(θη οὐ {{|18 ἱπιρογίδης 80) 6 οὶ ΟΥ̓ ΤηΟΓ6 

τοοθηΐ ὙΤΠοοϊορίδηβ, ἴῃ ψὨϊοἢ 1 5841] οσπάθανοιγ ἴο 
ἔδισῖν ταργοϑθηῖ, ἃ8 Μ6}} [ῃ6 Ιηρδηϊοιβ ΠΥΡροί 6818 
τηδ] ηἰδιηθα ΡΥ Μϑάο, Εαγπηογ, ἄζο. 85 4180 ψἢδί ἢδ8 
βϑθὴ δαάνδηοβά ἴῃ ἀδέδβηοε οὗ {6 ορίηΐοη σΘΠΘΓΑΙΥ 
Θηϊογίδι θα, 

25. καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. Ψυΐϊρ. ἀδ ἔγδὴβ “ζοτ- 
ἀδηθιη. Μαικίδηά (ὨϊηκΚ8 6 τοδὰ ἀπὸ πέραν; Ὀιυϊῖ 
115 18. 8η 6110518, ἢοΐξ ἀποοιῃηοῆ 1 86 ατϑεκ, δηά 
ὄνϑθη ἴῃ6 [,Δ{1η. Με. ΝΥ εβίοῃ :ῃϑίδῃοθϑ (γᾶηβ ΑΪρθ8 
νθῆϊο. Πα Νυϊρσαία, πονονοσ, “5 ὦρ τΠ6 6}110518 
ἤθγθ, δῃά ἴῃ "5. 78,70 ; ἃ πιοάβ ποῖ οἱερδηΐ, πη θρά, 
Ὀυϊ βοιηθίπηθ8 ἴουηα ἄνθη ἴῃ {Π6 (ΟἸδ585:. Κ8.. Μγ. 
γγνεβίοη 1ηβϑίδηςθβ ΕἾογ. ὦ, 8. 46 88} ΑἸριθυ5, ἀδ 8300 
1μ515 {4118 ἔδιιο!θι5. 

ΟἩΑΡ. ν. 

ΨΈΚΒΕ 1. ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος. 1. 6. εἰς τι ὄρος. ΨΙά6 
Κυϊη. (ΓΆΡογ, οσγ ϑοπιθ οἵπεγ τηουηΐδιη Πθᾶγ (0 (ἃ- 
Ῥδγπδιη}). δὸ {Π6 ΗφΘΌτον 1868 ΓΤ ἰη {Π6 ρΐδοο οὗ ἃ 
Ργοποῦη ᾿πἀοβηϊίθ. ΨΙ46 δὰ Μᾶγ. 28, 17. οἡ {Π6 πᾶ- 
[ΠῚ Ὸ δης ρθη 8 οἵ (Π6 δογηοῃ οἡ {πα Μουηι. ιάΘ 
Βοβοη. απα Κυϊποοὶ. Τα οδΙο βοορα δηά ᾿ηϊθηΐ οἵ 
(Π6 ψῃοΐΪΘ 18 {π8 8ἰαιθὰ Ὀγ Βοβθηῃμηι 6, ῬΑΓΕΥ 
ἴτοπι Ῥεἰϑίθσ!ῃ. [}ἢἡ ογάοσγ ἴο ἐλμὸὃ σογγϑοῖ {Π6 14]86 
ὨΟ[ΙΟΉ8 οὗὨ τῆς ψενν8 σοποριγηϊηρ (6 Με58514}}}8 Κιηρ- 
ἄοπι, ἃπιἰ ἰοδοὴ ψηαΐ ἀἰπά οἵ ᾿ἸΔΡΡΙΠ688 ννὰ8 ὁ 6 
εχρθοίβα [Ἷἢ 1, ἃῃά ἴο τἴογο δχρσβββϑὶν ἀθοΐαγα (Π6 
ἀἸΒρΡΟΒ᾽ [ΠΟἢ8 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ (0 δἰΐδιη ἰζ, ὈῪ [8 ἰγυΐν 86- 
ΤΩΪΓΆΡ] 6 ἀοοίτγηθ8, ἀηὰ τἢ6 τηῖγϑο 168 ψ ΙΟἢ δ(ἰξοϑίοε 
ἢϊ8. τη ϑϑίοη ἴτοῃ (ὐοά, 29681:5 δα δἱ (δαί {ἰπ|6 50 
ἰυγηρα {Π6 ονο8 οὗ 411 18 σοι ΓΥΠΊΘη ὩΡΟῚ Π]ΠῚ, 
(ἢ ἃ νϑῦν σγθαῖ τυ] υ46 οὗὨ ρΡεοΓβοηβ ἴσοι (4116, 
Πδοδροῖ 5, Φογυβαίθπι, δηα 841} Ψπεθ8, ΠΥ ονθη {Π6 
1η6 τορίοῃβ βεγοηά Ψψογάδῃ, δα ςοϊ]εοίοα τορεῖπογ 
ἴο ᾿χϑδι ἢϊπη, διὰ νοῦ ἔο]]ονίηρ Ὠϊπὶ ἴογ Πδΐ ρὰΓ- 
Ῥοβθ. Βιυϊΐῖ οὗἩ {18 τηυϊ 46 ἃ σοηβίαθγαῦα ρᾶγί 
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ΨΟΓΟ οὗ πιοδη 8ἰδίίοῃ δηκΐ μι} ]6 οἰτοιπηβίδ 665, 
Προ ἢ σοηίοπιρί Ὀγ {π6 Βυ]6 8, (Π6 ῬΏΔΓΙΒ668, δηά 
1η6 ΡιϊοδίβΊΎ. Μϑηγ πορδα ἔτγοιῃ 9655 (ἤοπι {Π 6 Ὺ 
δοσοπηίθα ποίῃϊηρ ᾿Πΐδγιοσ ἴο Μοβ65) δἱ 168 (6 
[6] ΟΣ Ρτομ θα Ὀγ Μοββ8 ---- ΔΒ] ης 6, ῬγΓοϑρογιίυ, 
Δηἀ ψΠδίανογ 15 [ποιρῆς ρχγοιμοίνα οὐὨ ψου ἱγ Πᾶρ- 
ΡΙΠ6885. Βιιί οὗ ἐλαέ ἴῇδγα νδβ 1116 Πορ6, βίης β {Π086 
ψ ὴΠο0 Πα πιῃπογίο {Ὁ]]ον δα [}1πὶ| ΨΘΓΘ 1 ὯΟ νϑῦῪ 46- 
ΒΓ ]6 σοηα!!]οη. {68..8, ἰπογοίογθ, (θοῇ θ8. ὑπ 6 πὶ 
εὐὐαὲ νὰ5 ἴο Ὀ6 ἜΘΧρΘοίΘα δΔη4 δἰπηδα δ Ὀγ ἴῃ ο86 Ψῆο 
5Π 0014 σοι {6 ΠΊ86 Ινο5 (0 ἢϊ5 ἀϊγθοίίοη. [Ιῃ οἵ- 
ἀεογ, ἴοο, ἰμαΐ 6 πηϊρῃΐ γσοηάθγ ἢ15 δι! ογβ (ἢ 6 ΤΏΟΓΘ 
αἰίοηξζίνα, δηἃ 1η σοῃέογι υ ἰο Βαβίθγη συϑίοιῃ, ἢ6 
Ῥγοροιηᾶ 8 [18 ἀοοίγηθ68 Ὀγ σοτγίδίη ραγαάοχα, ΜΝ Ὦ1Ο ἢ 
βθϑιὴ δί ἢγϑβι βιρ]ιῦ 186, θὰ οἡ δχϑιῃ! δίῃ τὰτη οἷ 
ἴο Β6 ἔσθ. [τ ψὰ8 ἴΠ 6 σοι ΠΊΟῚ ΡΘΓϑι βοὴ ([Ὸγ 1η- 
βίδη 6) (Πδὲ (Π6 τσἢ ΟΪΥ ΕΓ ὨΔΡΡΥ. Τοριόοάμοθ 
{118 ῬΘγβιι βίο {Π6 1. νοῦν Βο]ρίοη ἰοηἀθ64, ποῖ οη] 
{πὶ οὗ {πΠ6 ῬΏδΓΙ5665, θυΐ οἵ {πΠ6 ϑαήάμπορθοϑ, ν ῆο, αἀ. 
τατιηρ (Π6 ρΙ8 οὗἉ [ἢ6 Τδηιρ]ο, δπά {6 τυ] 46 
ΟΥ̓ 5δοι 1ῆςο8, {πουρὰῦ {πὶ ἐΐοδθ 6 ΓΘ πιοδέ δοςθρί- 
ΡῈ ἰο (6 (ὐοά ψῇο Ῥτγουρῇῃΐ πηοϑὲ νιοιπη8 δηᾶ 
οὔδγιηρϑ.. 

Μοϑονοσ, [686 ἔο]}οοῦβ οὗ «6805 Πποροιΐ {πὲ 
{Π6Υ 5ῃου ]α ραγίακα οὗ {πΠ6Ὸ λοποιγδ απά γἱοδος οὗ {Π6 
Μοβϑϑιδῃ. {068515, Πονψόνοσ, [θοῇ 68 {ποθὴ (πὲ {Π6 
ἔ ΠΟΥ οὗ τἴη6 πδάνϑηὶν Κιηράοιῃ 18 οὗ ἃ ἐΉ ΕΡΕΗΣ 
βοι ἴο {πᾶ ψνῇῃϊοῇ ΠΥ ἢδά θδθη δαοσιυβίοιηραά ἴο 6χ- 
Ροοῖ; δηά ν 8], ἢ6 ἜΧΡΥ ΒΒ Υ ̓ηβίγιςοϊβ. {Π6η] νυ δῖ 
{Π086 ψῇῆο Ψ6γα βίυαϊουϑ οἵ (}}18 6] ον οὐρδῖ ἴο 
ασυοϊά, δηὰ νἱϊαῖ ἰο 7οζίοιυ ; ΘΒρθοῖδι Υ (ῃ6 αἰδοῖ} ]65 
ἡπέογοΥ δ αὐηιϊδδϊοηπὶδ, ΜὮΟ ΨΟΙΘ ἴο θὈ6 5ιισσ ϑ8ο 5 οὗ 
{η6 Ῥτορῃοίβ ((ομρ. ὅ, 12), δηὰ |)6 ἃ ΠΙρῊϊ ἴο οἴ 68, 
Ὠοΐ ΟἿΪΥ Ὁγ ἀοοίτ!ηθ, Ὀμΐ ὈΥ Θχαηρῖθ. 10 ͵5ΟΙΡᾺ]1 
ΟἼΓΙΒΕΙ οἴη] 84 φἴογηδῃι νἱ 6 Δ] ϑ γί [6] οἱ δίθιη γὸ- 
ἐογαηΐ, οἵ ρεουΐ 4ιιϑραϊ6 Γο8 δὰ θᾶπὶ νϑ] ἀποῖΐ, νοὶ 80 
οἂ δράιιοιΐ, 84 βυδιηη να] [8] 1οἸ δία πι να] τ βου τη ρ61- 
ΠΠΟΙῸ ΔΙ ΙΓΔηΐυγ. Ηδφς 6βί βἈρ πε 5ΡΙΓ [1818 οἵ 
ΠΟΘ] 65{15 ας ΡΠ] ΟΒΘΟρΡ πὴ ᾿}118 566 }}}} ροβί 56 ΓθΘ- 
᾿ηαιἴ, αυδηΐο 1ρ88 ἤφος ΡΠ Π]ΠΟΒΟΡ ἃ νῈ]ΡῚ Ἱπ]Ρ ΓΙ 2 
οἱ τἸθπηουιδί! ριϑϑίαι. ( 6δἴ8.) 
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4, ἀνοίξας τὸ στόμα αὑτοῦ ἐδίδασχεν. Μογβίϊιι ἀπά 
Καυϊποοὶ ς8}} {Π15 ἃ ΗδΡγαίβῃῃ. γ᾽, οεἴβ8. ἢ85 ργοάιισϑα 
5  ΠῚ1]ΔΓ ΘΧΑΠΊΡΪ65 τη {6 Οὐἰθοκ ΟἸδ5581695. ἤοβθϑη. μον - 
ΘΥ̓́ΘΓ, ΝΘΓῪ ΡΓΟΡΘΓΙΥ τΠ1ΠΚΒ 1 ηοΐ 80 πηυςἢ ἃ Η ΘὈγΑ18ηὶ 
88 Δῃ 5114] σή)εοίίοτ το νοτῸ5 οἵὁἨ βρϑακίηρ,, (πουρῇ ἴῃ 
{π6 Ν. Τ. τ σομετθαΐα5 ποιῃίηρ ἴο {Π6 δ6π56. ϑοιῃθ- 
{1Π|68 1 566 185 [0 θ6 ρΡυΐ 1η8ἰ6Δ4 οἴ ἃ νο1}} οἵ βρϑακίηρ: 
850 ἰὴ 54]. 78, 2. ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου. 

᾿ 8, μακάριοι οἱ πτωχοὶ τ. π. Μδηγ 1ῃ|6ΊΡΓοίοιβ Ἰοΐῃ 
τῷ πν. Μιῆ μακ. 85 )]εαγ. ἡ εἴ5. Ηδυπηδη, ΜΊΟΠΔ6118. 
Βυῖ ἔοβοη. δηά Κυϊίηοθὶ ἄργθθ ἴῃ 101 Π1ηρ᾽ οἱ π. πν. 
ΤῊ Ἰαδΐέον {Ππ18 Θχρουη 8 οἱ πτωχοὶ. δυηΐί 1| 4] ἂρ- 
ποβοιηΐ οἵ βθηςὰηΐ, ασυὰῃι τυ 68 81η0 ἀοοίγίηφ ἀϊ- 
νη, ΄αυ]4ιι6 δάδο πῦρ θο}} 1818 5015 Ῥγορὰ σΟΠΒΟΙΪ, 
τηοἠοβίὰ ἦα 86 λιἀϊοσδηΐ οἵ βεηίηϊ." ᾿ΓΠ]8 ᾿ΠΐογρΓο- 
(ατοὴ ἢ6 {Π] 08 σοηῆγιηθά Ὁγ Μαίί. 11, 925. 

4., οἱ πενθοῦντες---παρακληθήσονται, 1. 6. ΨΗΟ ΠΙΟΌΓΗ 
ἴον ἐἠοὶν" δὶηδ. ὨῊΒ Ἰητογργοίδιοη 18 Ὀσουρῇς ἴοτγ- 
Ψψατά δηά δοὶν ργονεὰ γ ΕΠ γΥπλυ8, ἔγοπι (ἢ γυ8ο8- 
ἴοπ!. ὅο Κυϊποῦθὶ. Μκ. ΒΌΪΚΙΟΥ οἰΐα5 ἃ 510}1|8. ρ85- 
Βᾶρ6 ἔγοπι Μαϊβοη! 465 οἡ Εδροηίδῆςο, 2, 6, 49. “1 
ἃ ἸΏΔΠ 580 1 ἢδνα 51ηΠη664] ἀσαϊηδβί βιισἢ ἃ οηΘ6, ριΐ 1 
ἃΠ)Ὶ) ΠΘΑΓΟΠΥ ΒΟΓΓῪ [ὉΓ ἰΐ,---ἰκαἐϊδ οοπδοία ἐμ." 1 
Β66ΙῺ8 ἴο ἢᾶνα Ὀδθη ᾿πηϊαἰθα ἔγομῃ (18 οὗ ουν 1,ογά. 
Ιηάερά,  βιιβρθοῦ {μᾶΐ (ῃ6 ΒΑΡΌΪΠΙΓ 4] ψυγιίοσβ σοδᾶ 
8Δη4 ρῥτοῆίθα ὃν {6 Νεὺν ᾿Γαβίδιιθηϊ τότ ῃδῃ 18 
ὈΒΌΔΙΥ Βυρροβαά. 

ὅ. μακάριοι οἱ πρᾳεῖς, 1. 6. ἐπιεικεῖς. ΤΏΟΒ86 ψὙη0 ῬΘΔΓ 
ἸΘΟΚΙΥ {Π6 1Π]ΌΓΙ68 οὗ οἰΠογβ, δηὰ ἀο ἢοῦ ἄνθηῆρθ 
{Π6π, Βαϊ ἐἘ ΝΕ σοποράδ βοπγθίῃϊηρ' οὗἉ (ἢ 61γ σὶρ ί. 
νεῖβ. οἱἵεβ. Ατὶϑίοί. Νίςἢ. 4.,, 14, οἵ Ιάθιῃ ἰῃ Μδαρῃ. 
Μοκ. 1, 28. Τὴ νυἱρᾶτ)}ιάρα αὐ )εγοπέίῳ ; [6 ἈΠ] Κ 
““Ώ1}1] ρῥτοῆς!ὶ ραιϊθηεᾶ, ἰδ] αὐ ρτανίογα, ἰ Πα δ 6 Χ 
[0111 ἰο]ογαπί θυ5, ἱπιρογθηῖαγ,"; Τδοῖί. Αρτὶς. 15 : 
““Ἰρηανὶ 6856, ἀδ υΓ6 850 8]1414 τϑπ 6 Γο, ἀπέ 1η]ὰ- 
ΤΊΔτη 1]Δἴδπι ΠΟΙ αἰςΐδοὶ. ὙΨοίογοτῃ 1Π]0γϑτ ἔδγθηάο 
Ἰηνίίατο πουαπι. Τιϑηϊδῖα οἱ ἸηΔυ] σης ραίγαμ [8- 
τῊ 1188 ρογαάϊ Π]108, 56 γνοβ σοισυμρὶ ; βανοιϊίαία νοσγὸ 
1η οἵἷδεοϊο σοηξϊηοῦ!. [{8 δπῖηὶ βοπίὶθρδηΐ (4116 ], δι.- 
ἀϊΐοτοβ ζ680." ὙΨΙ4Θ6. 7} ο86Ρῃ. Β6]]. 8, 8, 2. 2, 18, 1. 

ΝΟΙ,. 1. Ε 
Ἄ 
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εἰ 20, 8. 8, 8, 6 ὅς 7. ““ (οῃίτα ργυάδοηίίογαϑ 1061]- 
σδῃΐ, ἔδγοοϊδηι οἰπὶ ΔΏΪΠπιϊ ΓΔ 41} {46 ΠΟΠ ΠΟΙ 818- 
[6Γ6, 1Γ8Π} ῬΙΟΙΡΙΐθα ἤάῦογο ἔμ ηθβίοβ δχιίαβ, νϑίθ- 
Τα πὶ 1Π}γΓίατη αἱ οἸβδοα πο ρσγόνοσδῦὶ ἤονᾶπι, [8016 
Ὠ1Π1] 6586 ΠΟΠΏΪΠΙ Ὠ16]1118 Π6΄6 Οἰοπιαπί!ᾶἃ." 'ΓΕΓ. 
Αά. δ, 4, 7. τον. 92, 94. ἂς 25. 156,1. 95, 8 ἃ 15. 
1 δαπ). 1, 17. 294, 12 ὃς 18. 1 Εδρ. 19, 11. 12, 18. 
ψυά. 8, 1. διγδοῇ. 10,14. 928, 2. “ΓΒΕορ γος δπὰ 
ἘΠ Υπγ1}8 70 ΑἹ] ΟΥ8}Υ τϑιηδγὶκς (Παΐ ὈΥ πρ. ΝΘ ἃγϑ ποῖ 
ἴο ὑυπαογβίδηα {πο86 ὙΠῸ ἃγθ ποῖ δηῆρτὺ αἕ αἰΐ; ἴον 
[88 Ψψου]ά ἄγρια ΟἿἹῪ ἃ βίυριἃ ἀραίῃν ; διυιῖ {ἢ088 
110, ὈδΙηρ᾽ ΔηστΥ, ΠοΙα {Ποιηβοῖνοβ ἰη σἤθοκ, δηα ἃΓΘ 
ΟὨΪΥ 80 ΟἹ ΒΙΌΒΕΘΓ Οσσαϑίοηβ. 80 “86 γ8 ΔηρΎΥ, δῃὰ 
βίη ποῖ." 

ὅ. ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν, 5.41} οΡίΔΙ ἢ, 86- 
4αυϊγθ. Τῇδ ψογαβ ἅγὸ ἴάκΚϑη ἴγοιῃη ᾿βαίπη 87,11. μυΐ 
το βίο ΠΥ ρΡΙ Θά. Βν φαγί 18 ἴο θ6 υηδογϑίοοὐα 
ἤράνθη. Τῆι τη6 ΒΔΌΌΙΠΙςΔ] ᾿Πογργοίοσβ ἴα 
1βαίδῃ 60, 21. ᾿πῃου Πρ ([Π6 ἰδηὰ [ῸΓ δνϑὺ 88 θϑϊηρ 
ΠρυγδΌνΟΙΥ Βρόκθη οὗ παρρίπος ἴῃ ἃ πίττα 5ιδῖθ. 
ΤΠ6 θη] ρῃτοηδα δηά ᾿ρογὰὶ Μαιηοη 68 (ἀ6 Ρορηϊῖ. 
8. 11, Ρ. ὅ8. οἰεα Ὀγ ΒικΚ|6ν) πιδιηΐδι 8 (Παὶ {ἢ 6 
»Ῥίοιιδ ἀιηοηρ [ῃ6 (ὐεηίϊθ5 5.411} ἤανα ἃ ρ]δοθ {ἢ θχθ. 

0. οἱ πεινώντες καὶ ὃ. τ. ὃ. ΤΊιΘ ψογάβ 816 οἴζθῃ, 8ἃ8 
Βογα, ᾿ποέαρλογὶοαἰζη υδοα (ΠΠΚ6 6 Ηδρτγ. δ᾿) οὗ 
διάδηΐξ ἄδσβισθ, Βοίῃ 1η τὴ ατοοῖκ δηὰ 1,δίίη, θοῇ :η. 
{6 (Ἰ48581ς.8] δηά δ᾽] η811ς ψτιίοσβ. ἘΧΘΙΏΡΪ68, [ἢ 
βυρογῆυουβ ἀδιιπάδηςθ, ἃγα δαάυςρα ὈγΥ ΕδρΠ6], Α]- 
Ρεγί, Κυρῖκ. ἀηὰ είβί. 1 Πᾶνθ ΟἿΪΥὺ τοοιῃ ἰο δαά, 
(δι ἴΠ6Γ6 18 ἢ οσοαβίοῃ, ἢ Μδηρου, ἀρυ ἃ Βον- 
γοΓ, Ρ. 6, ἰο τοδᾶ δικαιόσυνης ; ἴοτ ἴῃ ἐλὲδ οοηϑὶδές (Π6 
ἀϊθογεῶσα θείνθθῃ τῃ6 Ης]]θηϊϑιις. δηἃ οἰδβϑίοδὶ 
ατεοκ. δα ἐαέέον' 8685 ἴῃ6 ψοτὰ γθα θην ἴῃ [86 
ϑιείαρλογίοαί 56η86 (85 (ἢ6 1, Δ. 51{10). θυ αἰψαγβ, 1 
β6]ανθ, ψ  τΠ6 σοηέξευθ: τὰς δερί, Φοβερῆ. ἂμά 
ῬΏΠ. 4. νι τῃς ἀοομδαέϊυθ. Ὁ 

6. χορτάξεσθαι 18 υϑρά φγορονίψ οὗ Ῥτυΐο8, Ρυϊ 
ΦοΙ ΘΕ 68, 88 ἤ6Γ6. Οὗ 6, ονθῇ ἰῇ (6 οἰδββίοδὶ 
ὙΓΙΙΘτΒ. Ψ|146 Βοϑ. Ε]βη. Κυρ. δηᾷ ββρβθοίδ!ν οί. 

7. ἐλεηθήσονται, 1,6. οὗ (ἀοά. δὸ ἱπίεχρτοὶ Τῆθο- 



47. ΜΑΤΤΗΕΥ͂, ΓΟΗΑΡΟΝ. δι 

Ρἢν]. δὰ λίγη). ἤτοι ΟἨγυβοβίουμ, {. 7, 189 Ὦ. 
ἕὰγ ἐπα [Ὁ] ον ίηρ δα ξηϊγα]α ΟὨβαγνϑίϊ 08 1 8ιὴη ἰπ- 
ἀεδίοα ἰο εί8. : Μ|βεγισοσαϊβ οἵ πυπιδη δε} Β6ῃ- 
8.1 Θχα μη ἤ0η ἀν ΔΕῚ 50}π|, ἰηνταὸ οὐ πη] υϑἰὲ, νοΓὰτη 
οἰ νυ], 4φιοά 1ῃβ]ὲα Ἰον 416 αἀἰσδῖῃ ἀη ἐδγι δία, 
σογίδηγηδ αἰ Δα! αἰοΟΣ ΠΏ, 4125 8100 68 δ 5 Ρ0]1ςα ΓΘο- 
Τα ἃνιαἀὰ οἱ σὰπὶ νοϊρίδίθ βρθοίδγο βοϊθῖ, εἰ οὐ) 
)υήϊςῖο 8θη θμτ18 1 ΕΘ08 ἰδἴᾶα ΒΘΙΏΒΟΙ 71.810 68ξ συ] ηογ. 
Βεςοιὰ μι θῃίογοθ ουβογνδγιιηΐ, ΒΘ ηΒΌ 1 Π}]5Θ ΓΙ ΟΟΓ- 
θῖω Ποηιηϊηὶ 6586 πδίυγαϊθεῃ ; ΠΙΠΙα6 δυμηδηὶ ἃ 86 
8]ΙΘηατη ρυΐαγοί. [1Π|08 ΡΟΙΤῸ ΓΟΌῈ18 δβυ5 ορ([πηὲ σοη- 
8} 6 γα, 41 ἱποοηβίδῃ!β τόσα Βυπηδηδειῃ ρογροίυὸ 
ΞΩΘΉΊΟΓΘΒ, 8] Ογμ τ σἈϑὶ 8 ὨΟ ᾿πβιἰΔπί, 864 1108 Ρο- 
[18 τι ἰϑογαηΐογ, δ[416 ρτῸ νἱγ]} } βιδίεναμπι. Ηὄὀ {πθῶ 
ΟἸί68 80816 ὑϑγῳ δἰπιΐίανῷ ραββϑᾶρβ ἕγοσῃη ἴ86 Βδῆθιηι- 
ς8] νυ 18 (866 ὨοίΡ, ν6 Ὁ. 4), 8η4 βοῖῃθ, ποῖ νΟῚῪ 8Ρ- 
Ραϑιίρ οἤρ8, ἔτομῃ ἐπ (Ἰ]4558108. 

8.. καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 1. 6. καθαροκαρδίοι. Ἐν {Π688 
ψοΓβ ἐΠ6 δερέ. ΘΧΡΓΘ88 πο Ὃ 18 ΒβΑ4 τὴ 94. ἀΔῃα ἘΞ 
ϑῷ ἴῃ Θεηεβ. 20, ὅ. Μεῖί5. Γοῆβϑγκϑ, “" θαυ γαῦδης 
νυἱρὸ ΡυΓο89 ηιαημδ, ρυγδπὶ ᾿ἰηρσυδηη, ΒΏΓΟΒ ΘΟι]08, δἱ 
ἄς σαν φ μιιγο ραγὰπι δγϑηΐ 830} 11, μυϊδηΐδ5 δαρίζα- 
ἐξοηιδε μΟρηΔΠπῚ ΠΕΡΙ ΏΘΠ) ΡἈΔ411 ; οὐ 6ἃ, ατις ΒΘἢ νἱ646- 
ἈΠΓΌΓ, ΡΟΓΙ46 56 ὨΔΏΌΘΙΘ ἃ6 81] ΠΟῚ δβϑϑθῆϊ. ϑδρίθῃ- 
(ἰοτοβ νοτὸ οὔδμῃ αἀπὶπιὶ ἱηποσδηίίδμη οχιροθδηί." 
Ψνρ ὅ8δηθο. ἀρ τῶ, 1, 8. εἰ Ερίϑὲ 11. Ηἴρραὶ. 598. 
(οηί. 6, 8. Ψυνοηδὶ, 18, Φ09. Νίῃγη ὅδσϑὶυβ Ἰηγα 86 
ἰδοϊζυπη ὦ σορίίαῦ 01] ὰπ|, Ταςέξ οτηθη δαρδέ; Οἷς. 
ΟΙΚ 1,4. Τὰς. Η.1, 77. πη. Ν. Η. 14, 28. οὐ μό- 
γον ἡ ἀδίκησας κακὺς, ἀλλὰ καὶ ὃ ἐυνόησας ἀδίκησαι. )1ο 
1,Δογῖ. ἴῃ Τμδ16, 86, ἠρώτησε τιρ αὐτὰν, εἰ λήθαι θεοὺς 
ἄνθρωπος εἰδικῶν, ἀλλὰ οὐδὲ διανούμιενος, ἔφη. ἘΔΣΙΡ. 
ΗΙρροϊ. 816. χεῖρας μὲν ἁγνὰς, φρὴν δ᾽ ἔχει μιάοματα. 
Ον!ᾷ. Ατμος. 8, 4, ἃ. ὕἱ 84π| βογναγίβ Ὀ6Π6 σΟΓΡῚΒ, 
Αὐμ)έθτα νιον εϑί,; δη4ἃ βανϑσζδὶ οἵ μθγ ραβϑᾶρθδ ἔγοιὴ 
ἴῃ6 Οἰαββίοβ 8ηἀ ἐνα Βδοίπβ, [864 Ατβίορβ. ἤδη. 
γνώμη καθαρεύειν. ΕἸΌΓΙΡ. ἐπι  ϑυν 1010. παρθένον ψωχὴν 
ἔχων. ψιΔο 0} 25, ὅ. εἱ βδ]πὴ 94, 4. (Ἰοδὴ ἤδηἋβ 
Δ8ΠᾺ αι ρυτο λεαγέ. ὙΥἱάα εἱ οθοηῃογί Απαιεοίΐδ. 

Β8, τὰν Θεὸν ὄψονται, 1. 6. Δι) ρ}|ϑ8᾽πγᾶ οἰ οϊέδέθ με» 
ΕΖ 



δῷ ᾿ς Κ5Γ. ΜΑΤΤΗΕΥ͂Σ; (ΠΑΡῸ ΨΥ. 

{ταδηίυγ, σὰπὶ ΡΟΡΙΜ]1 ῥΥΊ8ς1. διαὶ Οχ βυϊ ]ᾶγ ηἜ ΙΏΡΓ]- 
115 ἔ6]]166η], 41 τ ηΙϑίον οἱ δπλίουβ Εἰ 6ρ]8 δϑβαί, οἱ 
“Ἁυάφογιπιὶ ΤῸΧ ΒΌΡΓΘΠΊ5 [ οὺ5 65861. Κυΐϊη. ΨΙάΘ 
ψιτρ. πη. 2, 604. οὐ 101 δδεγνίαπι : (Α111π|. Ἡ γιηθπι. 
ἴῃ Αρροϊ]. 9. ᾿Ὡπόλλαν οὐ παντὶ φαείνεται' ἀλλ᾽ ὅτις 
ἔσθλοςς. (ΟΡ. ΕυΠΡ. Βασοῆ. 501. Τὴ Δῃρ618 ΓΘ 
η΄ ϑογιρίαγο 881 (ο 566 (σά. 

9. εἰρηνοποιοί. Νοῖ ΟἾΪΥ {Π6 ρΘδσΘδΌ]6, δηα [ῃο86 
ΨὯΟ σοροβ6 αΙΠδγθησοβ Ὀεοίνγθθη οἴποσβ, θαΐ {ἢ 086 
Μγηο ἃΓ6 {Πϑιηβαῖνθθ ρθδσθαῦ]8, δηἀ ΘΆ51}γΥγ [ΔῪ 845146 
ΘηΠΥ. ΤΠΘορΡὮΥΪ. υςῆγπι. 

9. κληθήσονται υἱοὺ Θεοῦ. Οοὐ 15 β82Ϊ4 ίο ὃὈ6 {Π6 
αοά οὗ ροᾶςθ. ῬὍΤῇῆδ ρδοϊῆς {Πογϑίογα ᾿πϊδίθ αοά, 
δΔηαἀ Ὀθᾶγ (ἢ6 πραγϑϑί γεβθιῃ θίδησθ ἰο ἢϊη. ΨΙ46 
ῬΒΙ]. Ζπ4. 9, 200, ὦ. εἰ 426, 86.ὡ ΤῊ 5 {016 Ργοπ 568 
ὨΙρἢ αἀἰρημν δηά [6]Π1οἱγ. οπι. 8, 17: [ 5οη8, [ῃθῇ 
Π61τ8, ὅζο. εί8. (Ἰειη. ΑΙοχ. 490. (Ὁ. 5αγ5, ἰδδί 
ΒΟΙΏ6, ἴοτ ὕ. θ. τϑδά τελείοι ; βοῖηθ, ἢ6 δά 48, τῶν μετα- 
τιθέντων τὰ εὐαγγελία' καλεῖσθαι ἴον εἶναι. δο ΟΠ δΓΕ68. 
ΜΙ]. ἀρ. Αἴμϑη. δ7δ Ὁ. 
"10, οἱ δεδιωγμένοι ε. ὃ. ἔογ [86 58Κ6 οΥὗὨἉἍ το]! ρίοη δηά 

ντίιθ. 8501 Ρεῖΐ. 8, 14. μακαρίοι οἱ πάσχοντες διὰ δι- 
καιοσύνην. Τῇ ΨΜΟΓΑ 15 1564 »γΌὴργὸ οἵἉ ΔηΪΠ245 ρὺυτ- 
᾿ϑιϑα ὈΥ [Π6 Πυιπίοσ, οὐ οὗ ΘῃθΠΊ168. ΟΓΥ δοουβθά ροῖ- 
80η8 ἡγίηρ. είβ. [1 18 ΒΟΠΊ ΘΕ Π.68 ἃ ἔὈγθηβὶς ψοχά, 
ἴοσ ᾿ἰἰ6πὶ ᾿πίθηάθγθ. Ψι1646 Ρα]δίγοί, ΕἸβηοσ, οἱ δίυγζιὶ 
[μεχ. Χϑη. ᾿ 

11. ὅταν ὀνειδίσωσιν, 1. 6. [Π6γ, πιόη. ΪΙηβϑίδηςοθ5 οὗ 
1818 ΙΔἸοῖλ 8:6. ἔουπα Ὀοίῃ ἴῃ ατϑοκ, 1,ίη, .Εηρ- 
1ι5ἢ, δηῇ (δγηδη. ΕἸΧαῚΡ͵68 ἄγ ργοδυςοα ὃγ Υ οἴ8. 
“ψιάς Βοβ. ΕἸ1108. ἀηα Μαίῃϊς ατ. συ. 

11. εἴπωσι π. π. ῥ. ὅδο ΨΦυ6Δ ἢ 8,8. ΜΙ οἱ 5. 
θ64,ὅ. .. ΕΝ 

11. ψευδόμενοι, [1186 17. ““δαηί Θηϊη. ας υογὸ οὐὔ- 
101 ΘΧΡΓΟθΆΓΙ 4.16 ροβϑαηί. Ριιάεί ἢεος ορρσγοῦτία πο- 
015 οἵ ἴοι ροΐυ1886, οὐ Ὡοη Ροίι!586 τοί νεί9. 
ες 12. ἀγαλιάσθες. ΤΏ6 ψογά οΠΙΘΗΥ υβ6α Ὀγ {86. 
ιϑογιρίσγαὶ! Ἡτιογβ. 1 Ροί. 1, 6, 8. Ψιάς 4.68. 66, 10. 
Ζερῆ. 8,14. ιν. ΒΙοιμῆβὶ, οἡ .Ζ βοῦν}. Ῥογβ. 20. 
ἱππιοχάρμης, ϑυβροοί5 (1 {π|ηΚ ψΊΓ ΤΘΔ50}), {πὶ [Π6 



5Τ. ΜΑΤΊΤΗΕΝ,, ΟΗΑΡ. ν. δϑ 

ΡΓΠΊΔΓΥ 56η86 οὗ χαίρω 18: ϑαἰΐο, ἃ σοη]δόΐζυγο ΜὮΪΟΝ 15 
βοιηθυγῃδί σΟΠΗΓπΊθα ΌΥ {18 Ρᾶ888 96. 

12. μισθὸς ---πολὺς [ὉΓ μέγας, ἃ5 [ὴ ΖΕ] 6η. Υ. Η. 
1,1,19. Οβαγιι. 8,6, 6. δὸ 2 ἴογ 2Ἴ1λ. - Κυ!η. 

Βυςῆγπη). Πᾶς [Π6 Ὁ] ον ηρ ραηογαὶ ορβαγνδίοη οἡ 
{πΠ6 ψῇοϊο οὗὨἉ [Π6 ργβθοθάϊηρ θϑδε 6859 ἰπ Ψ μΙσἢ (Π6 
ἴσγη οὗ ἐπΠουρῆϊξ 15 80 δι} (Παΐ 1 ϑιιβρθοῖ 11 νν88 
ἀεγινοα ἔτοπι ΟΠ γγϑοβίοηι : τάξει τινὶ χεησάμενος χρυ- 
σὴν ἡμῖν σειρὰν ὕφηνεν---ὃ μὲν γὰρ ταπεινὸς, καὶ τὰ οἰκεῖα 
πένθησει παραπτώματα" ὃ δὲ ταῦτα πενθῶν, καὶ πρᾷος 
ἔσται. Ὁ δὲ πρᾷος πάντως ἔσται καὶ δίκαιος. Ὁ δὲ δί- 
καιος καὶ ἐλέησει" ὁ δὲ ταῦτα πᾶντα κἀτοῤβθώσης, καὶ κα- 
θαρὸς ἔσται τῇ καρδίᾳ. Ὁ δὲ τοιοῦτος, καὶ εἰρηνοποιός. Ὅ 
δὲ μέχρι τούτου προκόψας, καὶ πρὸς κινδύνους παρατάξετάι, 
καὶ τὰ ἐξῆς ὑποστήσεται μεγαλοψύχως. 

18, ἔστε τὸ ἅλας τῆς γῆς. ὟὟ  τηιιϑΐ (ΔΚὸ τῆς γῆς [ὉΓ 
. τῶν ἀνθρώπων (Επ(ἢγ 11.1.8), τἴἢ6. τη οὗὨ (Π6 ϑαγί 

δὸ ἴχνυ, οἰθὰ δγ Οτοῖίϊι8, 6418 ασθθοθ (ἢ σαἐ δοη- 
ἐΐμηι. Υ͂αΐ αἷς 158 ἴο ἔοοά, ὈΥ 5θαβοῃίηρ 8δπα ὈΥ 
Ῥτοβοσνίηρ ἴἴ, 580 ΟΡ γου -ἴο 6 ἴο {Π6 γαβί οὗ πιβῃ. 
Οὐδ ογβ ἅγα ἴο ἰθᾶγῃ ἔσο γοιῖ, ἃΠηΠ4 γοῖϊ ἃΓ6 ἴο ὃ6 6Χχ- 
ΔΙΡΪΔΓΒ ἴο οΟἴποῖ8. δ εἴβ. οἱΐθβ ΡΊ!Πη. Η. Ν, 81,41. 
ΡΙυς. ὅγρ. 686. ΔΑ. εἱ δ14. ΕΒ. Τῆς ψοιαβ κάλον---- 
ἀρτυθήσεται Ὦᾶνα [ἢ Δ1Γ οὗὨ ἃ Ρτονετγῦ. 

18. μωρανθῆ, ὈδΟΟΠΊ65 1Π5]Ρ14 ; Ψαυΐρᾳ. ευαπεορὶξέ ; 
ΕτοποΝ, ἔάε; Οδγηηδη, Δρροβιηδοῆς. Μαᾶῖτκ 9, 560. 
[88 ἄναλον γένηται. δ εἴ5. οἰί65 Π΄οβς. ὃ. ῥίξαι γευσα- 
μένω μωραὶ. ὅδοῖν. ἴῃ αφοΓρ. 8. 8399. ἰΔς---ἰΑἰα πη. 
μωρὸς 566Π|5 σορῃδία ΝΠ μαυρὸς, 46 0115, νᾶρΙα. Νοί 
ΟἾΪΥ {Π6 Ὀἱζαπηποιι8, θαΐ [ἢΠ6 868 8341}{ [0868 115 ΒΆνΟἾΓ.. 
νεῖβ. οἰΐθβ 53:π||18Γ βθηίθησθβ ἔτοιῃ (ὐαΐθη, δηὰ )1ορ,, 
]Ι. 6, 47. 809 ἴῃ ἃ τηϑίδρμοσίςδὶ 5β6η86 {Π6 ψογὰ ΟΟΟΌΓΒ 
1η Εομῃ. 1,922. . 

18. βληθῆναι ἔξω, ἃ5 τη ἀο ἀπηρ. ΡὮ}]. 70ἀ. 1, 
δδδ, 20, ἃς ϑίγδν. 1181. Α. εοἰ6ἀ Ὀγ δ'ύ εἴϑ. δο τηιϑὲ 
γα (δὴ θ6 οαϑὲ ουΐ, 8δηἀ τε]θοίθα. δὅο Ἐρίςί, 2, 4. 
(οἰϊεὰ θγ Βιυ]Κ]6 νυ) 1615 16 ψ]οκοα τηδη, (ἢδὺ ἢδ 18 
δι ἴογ ποίβίηρ Ραΐ ἴο ΡῈ [ῃσγοψη οαζ προ [6 ἀυηρ- 
ὮΠ|, ΠΚ6 ἃ Ὀτόκθη τ1861688 νθ8861. Α 581 Π|1}87 τηθίδ- 
ΡΒον 15 υϑαά Ργ Ζογομιδῃ 22, 28. Ηδ 15 ἃ ἀεβριβθα 



δά ΒΥ. ΜΑΤΤΗΕῈΕΝΥ, ΟΗΑΡΟν. 

14ο], κΚ 4 Ὀσοίθῃ ν6886] : δῃηὰά βαϊῃ. 81,12. 1 δὴ 
[οτροίίδῃ ; 1 δίῃ {|κὸ ἃ Ὀγόκθϑῃ νϑβ886]. 

Ετοῖὰ δαϊέ 765808 ρα8868 (ὁ {ῃ6 διπ. Ρ]ΠΗΥ͂ (οἰ 6ἀ 
ὈΥ Ὑβί8.) βᾶγβ, Η. Ν. 81, 45. ΝΙΝ 6586 σοσροσθ8 
ὉΠ|15 5816 οἴ βοῖϊβ.Ό ὙΥ̓ δαί [6 ὅπη 15 ἴο [ῃ6 ψογ]ά, 80 
οὈΡὮς γα ἴο θ6 ἐονγαγά8 {μ6 γοϑὲ οὗ τῆθῃ. 1 ἢδά ἴοσ- 
δοζίθη ἴο οὔϑετνα, {δὲ (ἢ6 ρῥγαοθάϊηρ ρᾶββαρο, ἅλας 
---καταπατεῖσθαι 15 {ππ58 Δ]1υἀρὰ ἴο ἴῃ ἃ ουτίουβ Ρᾶ8- 
ΒᾶρΡ6 [π᾿ διυ!448 ἢ ν. Ἑκηβόλιος, Ῥίψας ἑαυτὸν "πρὸ 
τῆς πύλης τοῦ εὐκτηρίου οἴκου, πατήσατε μὲ ἔβοα τὸ ἅλας 
τὸ ἀναίσθητον. 

14. φώς τοῦ κόσμου. ΤΥΔΗΒίδΓ(ΟΣ δὰ ΠΟΙ 68 ὉΓ8Ο- 
οἷαγοβ. ᾿ς θᾶγοβ. ὅμοιος αὐσπεέρεὶ οἱ φίλοι μὲν ἀστέ- 
ρες, Ἡέλιος δ᾽ ἐκεῖνος, 1 δάά, Ηοτγαῖ. (Αγῃ. 1, 12, 47. 
νοαΐ ᾿ΠΕΟΓ Ἰρη68 Γ1η8 ΤΠ ΠΟΓ6ϑ. 

14. οὐ δύναται πόλις---ὄρους κειμένη. δυοῖ 85 ΨΘΓΘ 
ἸΏΔΗΥ ΟΥὗὨ 16 πιοβῖ ςο] Ὀγαϊθα οἱ[168 οὗἁ δηςθηΐ Εἰ Π168, 
85 ΑΙ 65, Οογίπἢ, 9εογυβαίθση. Μδη1}. 92, 774. Ας 
να] ἴῃ πιιἀ 158 οἰ βυγραηῦ τ ΠΕ 5 ὉΓΡ65. ΟἸΟΌΓΟ, 
(δι. 4, 6. ψιάδοσ δηΐτὰ τ] ἤδησ υσῦσθπὶ ν]άογο, 
Ἰυσοι ΟΥΡῚ8Β [Θγγάγι πη, οἴ ὑγθθ τ οτηηϊη σοης πηι. 

14. οὐ δύναται----κρυβῆναι. ὈἸΓΟΓ. δὰ Ο. Εταϊ. 1,1, 
2, νἱγέυΐοιη--- ΠΟ ὴ {τοῖς 1ὴ [6600 Γ15---ΘΟῈ6 6386 ΔὉ- 
ἀϊίατη, 56ἀ 1 ποθ Αβἰβ---ροβίίαπι. (7 ε.8.) Ψιά6 
Ἐν γηι. τ᾿ 

1δ. οὐδὲ καίουσι λύχνον. καίω ῬγῸΌΡοΟΥἶψ Β:ρὍΤΠ65 τὸ 
δαγη, Ὀὰϊ 8ΟΠΊ ΘΓ Π168 (88 ΠΟΙ) (ο Ἰἰρἢ!---όσοηᾶογο. 
1 18 ποῖ, ονονοῦ, ἃ Ηρ γαΐῖβπι, 885 Βοζὰ τβοιβδί, 
ἘΧΘΙΏΡ]68 ἅτ δἀἀυςοά ὃγ Υείβ. ἔοι Χεπορῇ. Ἀν- 
ἴθ. Αἰμοθῆ. δηὰ ΒῪῚ Κυρκε ἐγοπὶ 1λιοίδη, ῬΙ αἰ τῇ, 
Ποιηοϑίῃ. δηά ΓΤ δ. δ5'66 4]380 Ῥαϊδισεῖ.. 

1δ. τιθέαδιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον. ΟΌβεΓγνα {{18 υ86 
οὗ {86 ἁγίϊςοϊβ, ψ ῃϊο ἢ 18 ΘΧΔΟΙΪΥ 51:0}114Γ ἴο οὐν Ὀνη 
ἸἀἸοτπὶ ; ΕΧ συ. ψ 580, {Π6 οδηῃάϊα, {86 βηυ διθ, ΟΣ 
ΔῺΥ ΟἾΠΘΓ ἀοτηοβεϊς υΐθη81}, οβραθςίδ!ν 1 {ποτὰ 6 δὰΐ 
οὯ6 ἴῃ [6 Πουβθ6. (1 Πηά 1 8π| δηιοἰραίοα ὈΥ ΠΥ. 
Οαπιρθ6}1.) Ἐτοῖὰ Ἐπίρεης. Μγὶῃ. δ, 6. οἰϊοἃ Ὦγ 
ὝγοιΒ. νὰ Ἰδάτῃ ἐπδὲ {πὸ Απἰΐθηϊβ να ὸ ἀσουβιοιηθ 
ἴο 4ο {818 ψΠΘη {ΠῸῪ Ἡ]5η6α ἴο ΒΒ ΔὴγΥ {π|ηρ, οὐ 
ἄο αν {πη ἰῃ βθογξί. είβ. ἀ190 αιιοΐθϑ Αρι!]. 
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Μοῖ. ν. 1 αὰ Ζομαῖδ Ι,6Χ. δηά δυϊάαθβ, ἰῇ κυψελό- 
βυστον. ὅ0 λιοΐϊδη Φ. 1,ΘΧΙρἢ. 818. οἰοα Ὀγ ΤΙτηδΔη. 
σὺ δὲ κυψελόβυστα ἔοικας ἔχειν ὦτα. κ. ἀθῃοίε8 ἃ 066- 
Πἰνθ. ΟΥ Βοπηθί 865 ἃ οἤοβί. 

15. μόδιον. “5 18 ποῖ ἃ 1,8{{Π18πὶῚ (48 Ετδβῃ. δηὰ 
ΘοΠπκίαἐ (6}] 115), θα Βργαηρ' ὈΓΙρΡΊΠΔΙΥ ἔγοπη ασγαθςοβ. 
Τῆι γα ἢπά 1{( ἴῃ ΠὨΙπάγοῆ. Ρίυς. Φοβορῃῆ. Οἱ 108 
ΟΥΙΡΊη δηα ιτιι56 ΟΥ οἰβϑίθιῃ 85 ἀΠαἰθα. 6 8688 15 
{Π15: ἃ8 0 οὔδ ρυζίοι!} ἃ οαπα]6 ὑπάογ ἃ 0516], ΒῸ 
566 [ῃδ γοιι ἰδῖ γουγ ἸΙρἢΐ βῃη8, ἕο. Ὑι46 Κοοῆ. 
8ηΠ Βονγογ. 

10. οὕτω λαμψάτῳ---οὐρανοῖς. 0 18 πιοδί υ6]οὶ- 
ΟἸΒν οὐβογσνοὰ ὃ Ειμἢ. Ζιρ. 165. τ). λαμψάτω οὖν 
εἰπὼν, οὐ κελεύει ἐκατρίρειν ἀλλ᾽ ἐργάξεσθαι αὐτὴν, εἰ 
θύιαν ἀφ᾽ ἑαυτῆς λάμπειν. 

17. καταλῦσαι τὸν νόμον----πληρῶσαι. Ὑ ΟΓΙΓΒΙΒ δἰ ἴλο- 
(18 δῦτοράαγθ, δυοίογιίαιθ διὰ ργίναγθ ἰθρθῃι---β6α αἱ 
ἀοσθηάο νἱνεπάοαιια δὰ βίβὈ} }]γόπ. πα ἔοόγοθ οὗ 
{Π686 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ 88 Ὀ6Θη δοσυγαίου ἰαἱὰ ἀονη, 
Δηα σοηῃῇειηοα δηά 1Πυδἰγαϊοα 1 σΟρΡΙου 8 ΘΧΑΠΊ 0168 
Ὀγ Κυρκε δηὰ ὕει. Βαρῇ. ΕἾ5. [.ϑ8. ΒΥ [88 ἔασιν, 
ἘλοΒΘη Ὁ Ϊ 6 Γ δηα οἴποῦβ υπάοιδίδης τ 6 τηοζαΐ, ἢοΐῖ 
[ῃ6 σστοπιοηΐα] ἰᾶν. οί. βαυβ, (ἢ γιβδίαβ ρογίδοϊξ 
Ἰερδϑηι, ὈΥ Δάἀϊηρ [Π6 ῥγοῃ 865 οὗ δηοίποσ 116, δῃά 
ὈΥ τοπιονίηρ (6 οὈϑίδοϊθβ ἴο δ υπῃγοϑίγα θα σ0Π|- 
τη! οδίοη θοΐψοοη 906 0}718 Δηα (6 Π{1|68 ; ΟἹ Ὠρ; ΑΤΙΡΌ. 
ἘΠοῖ, δά ΑΙοχ. 8. τὶ προστιθέναι τοῖς ὑπάρχουσιν οὐ 
καταλύειν ἐστὶν, ἀλλὰ αὔξειν τὰ καθβέστωτα. Μιὰς οἱ 
Ευΐ. Ζιρ. οὐ Μαγκὶ. ὅ66 Ὦγ. Μδγβῇ. 

18. ἀμὴν----λέγω ὑμῖν. Ῥγοίδοϊο, πη] ογοα 6---ϑαποίὸ 
νΟὈ 8. ΠΟΠΗ͂ΣΠΙΟ ; ἃ 5ο᾽6 πη δβϑανογαίίοη οἴϊδθη ιἰδοᾶ 
ὈΥ Μαίίἢ. [πβιϑϑα οὗ 1ἴ, δι. [ὰκ6 μ88 ἀληθώς λέγω 
ὑμῖν, ἃ8 ἀο (6 δοερίυδρ. 8688 πιογα ἴῃ δῖ. οὐ δι σογ, 
ΤΠ68. 1 ν. 

18. ἕως ἄν παρέλθη ὁ οὐρανὸς. Α ῬτονοΙθ]] βαγίηρ, 
ὈΥ ψὨϊςῇ ἘΠ δὲ 15 βισητῆθα ψνῃ]Οἢ 18 ον Ὶ ἴο Ὠδρρεῆ. 
Πι1ο ἂρ. ει. εἰπόντας θᾶσσον ἄν τὸν οὐρανὸν συμπεσεῖν, 
ἣ Πλαντιανόν τι ὑπὸ Σεβήρου παθεῖν. ΙΕ τχα5 8150 8 ἔοσγ- 
τη 118 ἴῃ ἰγθϑίϊα8, [η΄ {ποτ ββου!ά θῈ ρβ8ο8 μέχριφ 
Ἂ ἂν οὐρανὸς τε καὶ γῆ τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι, ἃ5 ἴῃ 
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Ὁϊοη. ΗΔ]. 6, 95. ἱ. 6. ἔογσ θνοσ. ΤΠ15 ννα8 αἷδο ἰδ 
Ἰδησυᾶρα οὗ ογάϊηδγυ 116. Μιὰ ΤΠηρορῃ. 867. 58. 
119, 46. 7οὈ. 11, 9. μον. 16, 17. Μαῖι. 24, 85. 
Ἐβ88. 44. 10. 5. 7ῷ, 7. “Ὅ6Γ. 88, 20, 21. Ῥβ. 89, 837. 
200. 14, 12Φ. Το εαἰμηι γΟΓΟ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ (6 1,Α[1ἢ 
δυΐίῃουβ. Ψι46 οἱ 51]. 17, 607. οἱ (ιο. Τυϑο. 21, 929. 

ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ἴοτπι ἃ ΡΘΟΓΙΡὮΓΔ515 [ῸΓ ἐδθ μη θ γ86, 
ψ] ἢ τὴ6 96) ἐπουρῃξ ψγὰ8 ΘΟ ἰο ρογιβϑῆ. ΒἊ- 
Τυςῇ, 2, 82. 61, 11. ΤῊΘ βαπη6 σοιῃρϑγιβοῆ 15 ἰοηά 
1η ΡὨΠ. Διά. 66. Β. ψΠΘΓΘ ἢ6 58 Υ8 (παι [π6 ἰαννβ οὗ 
Μοβεβ τδυ ΡῈ Ὄὀχρϑοϊθά ἴο γϑιηδίη ἕως ἂν ἥλιος καὶ 
σελήνη καὶ ὃ σύμπας οὐρανὸς τε καὶ κόσμιος ἡ. 

παρέλθη. ΙΒ νοῦ θυ} 5]Ρ 68 [0 Ρ888 ὄν, 
θυῦ Βομπηθί!πη68, 85 ἤθγθ, ίο ρμα85 ατύαψ, σοιη6 ἴο 
πουρῆς. γοίβ. οἱΐθβ Αὐβίφη. 2, 1. Τιρόρ. 979. 
“ΠΏ Θοογ. 17, 8. 

19. ὃς ἐὰν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν---ἐλαχίστων. ( Ε16- 
Ὀγῖ8 ἀρυὰ Ψυάεθοβ ἀἸϑ01Π 0 Έ10 1 Γ ρτοοορία τᾶρηδ οἱ 
Ρᾶγνᾶ. δγείβ. ; Ψῆο ῥγοςσθοάβ (ὁ δά αιισοα ΠΕΠΊΟΓΟΙΙΒ 
ΘΧΔΠΊΡ168 ἴτοῦῃ {Π6 ΒΔΌΡΙη5, ἀπα {Π θη 810] οἰ Π8, [581- 
(ΔΈΪΟΓ ἰἈΠΊ6 ἢ ΔΡυα Ρ508 αἰδι!ης 0 ἴῃ ρῥγϑςἼορία στᾶ- 
νῖα οἱ ἰΙανῖ8β. ΨΜιάθ ᾿ηΐγα, 23, 28. αυΐϊρϑ οἰϊδη δοςσθη- 
βοηΐ ηϑι{πἴ4 ΡἢΔΓΙβοσι. Μαπιίδϑδζαμη διιζθη οϑί, 
(Ἰ γβέσπι ἢἴσ Ποη σοπηπηθηάαγο ργθοσθρία, αι Ρἢά- 
ΤΙδι5 18 ἰὰης ἰανία δυΐ ρᾶγνὰ νοσαρδηςΓ: του πὶ 
Θηϊπὶ ἈΡ 1, αἱ 1118. ἀΙΒΟΙρῈ]05. δ 08 Δα δε ηρογα να ]- 
ΙΪ6(. δεά 1:πη|6]Πρὶξὲ ργςσορία, αι οσαπί 1018, 46 
4115 1η δηϊθοθάθηςθιιβ οὔ σοηΘΘα ΘΠ ΡῈ15 5ΘΓΠΟ 
αϑί, τών ἐντολῶν, ἴῃ ΠΌΟΓΙΙΠῚ ὨΠΠΊΘΙΟ Θγαῃΐ, αἰι8 ΠΟη 
ΤΔσ ΠῚ] ἤᾶθαθγα πιοιπθηζιπὶ ΠοΟΙΏ]ηθι15, νοὶ ρῥγανᾶ 
1η5{{{π||10Π6, ν6] ν1[10 σΟΥΤΕΡΕ15, ν!ἀθγὶ ροίογαηΐ. Ψ86. 
ῷ, 10. 

19. ἐλάχιστος κληθήσεται, ἱ. 6, ἃ8 ΟἾΓΥΒ5. ΓΙ ρΏΕΪΥ 
ΘΧρ διη5, ἀπεῤῥίμμενος, ἔσχατος. δ 5}14]} θ6 {Π6 ἔατγ- 
1Π681 ἔγοιῃ δἰϊαι ππρ ἤΠρᾶνοπ δηά ΠΡ Π6858; 1. 6. ἢ6 
814}} ποί αἰϊαίῃ ἴ( αὐ αἰ. 8.0 1380 ΤΠΘΟΡΗ. οὐ γὰρ εἰς 
τὴν β. τ. οὐ. εἰσελεύσεται. 

19. ὃς δ᾽ ἂν ποιήση καὶ διδάξη. οίϊ [686 πιυβὲ Β6 
1616 4. ΙΕ 15 τέλεια ἀρέτη (54γ58 Ευΐῃ. ΖΙρ.) πού 
ΟὨΪγ ἴο Ρ6 υδοῦμ] ἴο οπμοβοὶί, θυΐ ἴο ΟΥΠΘΓ5 480. ΄ 
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19. μέγας κληθήσεται, ΟΥἰζ-περτο μέγιστος κληθήσε- 
ται. Ἡροῦτον ροδιεινὸ [ῸΓ βιιροτ]δέῖνα. Ὑιά6 ΟΪ488. 
μεγας εἶναι 5]ρη1ῆ65 ἴο ἤᾶνα ᾿ηἤπθησα ψ ἢ ; 8ῃ ἸΔΊΟΙΩ 
ποῖ ἀΠΚΏΟΨΜΏ [ἢ ΟἿΓ ΟΜ ἰδηριᾶρο. ὕγείβ. δά ιιοθ8 
ἴνο δχϑρ]65 ἔτοπῃ Ρ]υϊαγο δηὰ [νγ. ΤΠΘΓΟ 18, 
ΠΟ ΟΝΟΙ, ΟἿΘ τῇοτθ ἴο ἴπ6 ρυγροβα ἴῃ Τδυογα. 1, 
188. 1, 980.9. γίγνεται γὰρ αὐτῷ μέγας, 0δ]1᾽ ν46 Ηε6- 
τοῦ. 6, 80. ἵνα μὴ διαφογῶν, ἀὗτις μέγας παρὰ βασιλέϊ γ. 

21. ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις. 1 ἢδ8 ΘΥΘΓ 
Ῥδβθῇ ἃ Ἴσοπίτονογίθα ααδϑίϊίοη, νῃθίθμογ (18 βῃουϊά 
θὰ γϑηάοιθα ἔο {πὸ Απιίθηΐβ, οὐ ὅψ {Π6 Δηϊίοηΐϑ. 
ΤΏ ἰαίίογ 88 ἤτβε Ὀτοιρὶς ογννσά ὃν Β6Ζᾶ, ννἃ8 
δαορίθα Ὀγ οὖν ΕΏρ]15ἢ ΓΥΔηϑἰδίογθ, δηα βίησο (δὲ 
[π|ὸ ἀοίεπαρα ὈνΥ Βοῖβ, Βίαοκν. δυίδιη. Ἐυ8ῇ, 
ϑοδορίι. ὟΥ οἰ]. νυ θ58. γρκε, Ῥαϊδιϊγεῖ, δηἀ Ἔϑρουββὰ 
Ὀγ δοι]θυβηθσ. Βαϊ {π6 ἔουοσ (10 {Π6 α.) 18 80Ρ- 
Ρογίβα ὃγ (Π6 Βαΐῃϑγβ, δηά {6 δηι16ηΐ νϑγβΊ ἢ, δηά 
18 δΔαορίοα ΡῪ πιοβί οὗ (ῃ6 τϑοθηΐ (ομμτηθηίαίοῦβ, 
Ὠοάάγν. Οδρῦ. Ἐοβοηη). ; δηἀ ἱπάθοὰ {ἢ|158 56 618 
Ρτγοίθγαϊθ. Μῶν οἰἰδίοῃϑ ἔγοιῃη ἀσθοκ τ 8. 816 
δΔαἀάυςθα; Ραϊ {Π6Υ σδηηοί ᾿ἰθδα ἴο 8ῃὺ ἀδαϊβίοη ἴῃ 
510 ἢ ἃ τηϑίζασ, βίῃσθα δἰ  56η86 Ψ1] τῇακε ἃ σοοά 
σοη ΒΓ ΟΓΊΟΗ. 

Κυϊποεῖ δάορίβ {π6 ἔοττηοσ ᾿ηἰογργοίδίςοη ; θυ Ὁ 
1Π6 ἀρχαῖοι ἢὮ6 ψοιϊὰ αηἀεογβίαπα (45 ἀ1ἃ ΓΕ) (6 
δηϊίθηΐ “ψον δ ἐρδοῆθεβ, ψῃϊοῆ 15 δον δέ σοῦ- 
ἢγιηθα Ὀγ Μεαίϊ. 15, 2. 

21]. ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. Το 1Π6 ΘΧΘΠΊΡΪ68 οὗ ἔν. 
δαάυςοά ὃν ιείβΒ. [ δαὰ δ οΠ!η. Ρ. 47, 80. πολλοῖς 
ἀμαρτήμασι ἔνοχον. 

φῷ, ὁ ὀργιδόμενος----εἰκῆ. 5116 ΓΔΙΟΏΘ οἴ τηοάο ; ΨΠ}Ο, 
1η 106 ψογάβ οὗ Ατγιβϑίοί. δρ. δ'᾽ οἴ. 15 ΔΏσΤΥ οἷς οὐ δεῖ, 
καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ, καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ, ΟἸςσογ. ῬΏ]]. 8, 16, 
Οἰηηΐηο ᾿γᾶ8οὶ δηλοῖ ΠΟη ἐσηιογὰὸ 80160, ὨΘ 81 [6 γθῃ- 
τῴώγ αυϊάθῃ. ΜιάΘ Ψ94π|0]. Υ΄. Ρ. 88. 

ΒΥ {86 εἰκῇ, 888 Επίι γι. (ἢ γιδὲ ἀο68 πού ἰδκθ 
ΔΌΔΥ αἰΐ ΔΏρΡΟΥ, θυ ΟὨΪΥ {Π6 ἄκαιρον---ἰῇα εὔκαιρος 15 
πιβαίι!. 

φῷ͵ ῥακὰ. 16 ἀεογινθα ἔγοπὶ Κ»Ὺ Ἢ Ψ1} 5: ρ1Πγ- 
κατάπτυστος, ἃ5 (ἢτγγ8. ΤΊ ΘΟΡἢ. δηδ Ευιῃ. οχρίδίη. 
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1 ἔγοδι ΡΥ ναουθη, ἰτ ν1}} βἰ ΡΥ κενὸς, νϑη 5, 
5 Πρ] ῖο. [Ι͂ἢ οἰ ΠΟΓ σᾶ86 Ἢ ΨΠηΠ 06 ἃ ἰογπὶ οὗ βίγοηρσ' 
σοηίθιῃρί, ἀῃα Β8ι1{80]8 ΟἿΪΥ (0 [παῤ ἴγὰ ᾿προΐθῃϑ 
80 θη ογασία ἡ ἢ1Ὸ] 18 Του ἀἄάθη. ΟἾΓΥ8. σΟΙΏΡΆΓΘΒ 
[η6 Οτδεῖκς υβὲ οὗ συ. ΨΏΙΟΝ τνὰ8 5: Π1|ὰγ ἰο (πὲ οὗ 
ἐβοιε ὈΥ οὔτ ἐογοίδιογθ, ἴῃ [ΠΑ ΓΙΓΥ ΟΥ σοπίθιηρί. 
Το τς δχαϊρίθθ ἴῃ Τοαά 5 ΨΦοβηβοη δάά {παῖ οὗ 
ΟὐΚά ἰο Βαν]θρῇ οἡ ἢἰβ ἐγ] : "““ Το ΠπηοΠϑίοσ, 
(Ποὺ νἱροῖ.---ἰοΣ ἢ ἐΐοιι τ᾿ 66, (συ ἰγαϊίον "ἢ 

Φῷ, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ, “8164 γέρουσι Αεί. ὅ, 
41. πρεσβυτέριον 1κις. 22, Θῦ. Ιἐ( ἴοοκ οορῃίζδηςθ 
οηἶΐγ οὗ [ἢ 6 ἢράνιοῦ Οἤδποθβ, δηά οου]ὰ ἄδογθο ἀθαίῃ 
ὈΥ ἀδοϑδρι(αἰ!οἢ οἵ ΕΥ̓ βίοπίηρ. (Υ εἴ8.) 146 δοιίάθη 
ἀβ ϑυηδρ. 4. ἀηὰ ὅς]. 1,6χ. 

22. μωρὲ ΔΏΒΜΟΙΒ ἴ0 ΟἿΓ ὙΓΟΙΟὮ, ΟΥ̓ νἹ] } αϊ : 50 
{Π6 Ηεργ. 222, νη σῇ 1η ΡΒ. 14, 1. ἀδῃοίθϑ ἃ ἀθβρι58Γ 
οἵ σοά. 

ὥῷ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 1 οδῃ 
ΟἾΪΥ γον ΤΥ τοδᾶθνῦ ἴο [Π68 ΝΘΙῪ σΟρίοι8 οχίσδσίβ 
ἔγοιῃ [ῃ6 ΒΔΌΒΙΠΙΟΔ] ψυγιίοτβ ἰη  εἰ8. Τῇδ ἰθγῃ γ. 
156 ἀογνοαά ἔγομη ἐδ ψΠ6ν, δηὰ (Π8 ῬΓΌΡΟΓ ὩδΠῚ6 
ὉἼΔΓΤ ἃ Ρἶδοα ἔρυμουγ ἀκνοίοα ἰοὸ {Π6 ψΟΓΒΙΙΡ οὗ 
Μοϊοοΐ,, δῃὰ, δἴϊεγ {6 τεΐυσῃ ἴτοπη Βαρυίοη, ποιά 
1 80) ΔΌΟΙΠΙ δίίοη (Πδὶ ἀρδὰ οάγοδϑοϑ, ἅτε. 6 Γ6 
(γονη ἰπίο 1{, ψ ΒΙσἢ, [ἢ 80 Ποῖ ἃ οἰ τδίθ, Ὠθθαϊηρ ἃ 
ΘΟ] Π08] γ6 ἴο σοηδβυτηθ {μ6π|, (ἢ6 ρμἷδοθ ἀδεϊνοά 
{πΠ6 πδιη6 οὗ γέεννα τοῦ πυρός. ΓΘ 8686 866Π18 ἴο Ὀ6, 
“ἢ 18 ἀαϑοσνίηρ οὗἩ 84 ϑσϑδ ριυπίϑητηθης [ΠΔῃ 6οὰ- 
Ρἰϊϑίϊοη οὗ ὙΠ, δον, οἵ Ὀοΐϊηρ ὈυΓγηΐ ΑἸϊνα 88 
σΑΓΟΔ868 86 ἴῃ ΗΙπηοΏ. ΤΊ] ψ6 ν 5 ΟΡΙΏΪΟΠ5 Οἢ 
ΡυΠΙΒ θη ὈΥ ἢἤγα Πδά τγεασῃβά (6 ποδί θηβ, δηά 
ν ΘΕ Ρ68 ἅγὸ ἔοιιηά ἴῃ {Π61γ 7Ζαγέαγιδ, οὗ ψἢ1ς}} ΨΊΓΡΙ] 
5ΆΥ5, “ Αἴ118 58:11 ρυγριὶίο ναϑῖο ᾿ηδούατῃ Θ᾽ ΌΤΙ 866]08, 
δας οχμγζων ἱσπὶ." . Οπι [Π15 Ψ ΠΟἾδ. ῬΆΒΒΔΡῸ ἮΝ εἰϑίεϊ η 
ΤΟΙΊΔΓΚΕ : “ Οπληΐα ἤθο 46 ἱγᾶ τϑιηθγαιδ, δ] υϑηϊι6 
οἤδοιβ δα ηΐ ᾿πι 6] }! σε πάα. Ἐϑὲ δηϊι οἱ γα Ἰυ5ία εχ 
ΟΡΌΠΤ8. σ͵Δν 1551} 1860} 8 Οσδιι8ὶ8 σοποθρίδ, Ἔχ “οΙΟΓα 
1881 ὨΠΊ1η18, ΘΧ 1Π] ΓΙ 4115 148, εχ οἷδοϊο σαϑεϊ 
δϑηαὶ ἃ1108, απ ἀσόφηϑι ΟΠ Ἰϑέιι8, ὅδοοῦι8, δὲ Ῥδυ]8, 
αἰ οὸὁ ῥταν8 ΡΒοσδηίο5 δαϊησνοτγεηΐ, δίαιιθ ὁχ σνθ- 
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ἰοτπό οδχοιίαγθηΐ, τὸ να όβ, βία 5, ἰηβοηϑαῖος 
ΔΡΡΕΙ]Δταηΐ. 

428, ἐὰν--- προσφέρῃς το δῶρον. ἽΝ Βαΐαγεον ψ858 Ὀγουρδὶ 
ἴο {π6 ἰΐαγ ἰο ργοριἐαΐα τῇς ΤΟΙ Υ γῈ8 850 ἐδ]] δά. 
ΨΊ66 [ηἴἶτα, 8, 4. 23,18. Τῇ {Π6 νοτγὰ ἸΔῪ (8 88- 
ὉΓΙΗ͂Γ6), (Π6 δορίυδριηῦ γοηοῦ ὈῪ δῶρον, ἴῃ ΟΘῊ68. 
4, θ. Δῃὰ οἰβεανσῆοσθο οϑοημ. βηα ἮΥ δἴ8. ' 

48. ἔχει τὶ κατὰ σοῦ. Ἐδ8 σαυ86 οὗ οοτηρίδϊης 
δδαϊηβί. 50 Αροο. Φ, 4. ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι κιτ. λ. Αοϊ. 
95, 27. ε. αἴτιαν κατά τινος. 

24. πρώτον διαλλάγηθι τῷ. ἘΠΊΒΕΓ Ὁ. 86 κῖπρ᾽ ὁγ ΕΥ͂ 
ΒτδηΓηρ Ραγάοη. δε ΡΏ1]ο ἂρ. Ὠοαάτγιάρθ. ΠΤ 15 
Ὀαοιζογ ἢοΐ ἴο βδογίῆςσ, (ῃδη ἴο οὔδν σἣβ ἰο οἄ, δῃὰ 
ΤΩΘΔΏΨ Ὦ1]6 ΠοΟυΓΙΒ ἢ. ΘΑ τ ΟἾ 65 πεὶσῃθουτ. ὅ768 
ΓΘ ὮΟΓα τυρσῇῖ {πδ΄ ναὶ 18 41} οχίόγηδὶ ΟΥ ὮΡ οὗ 
{πη6 Πεῖῖν, 1{ 6 ἀνπι689 ον ἐς οὖν ΘΠ ]ονν-ογθαιγδα 
6 πορ]οοϊοα. Ἐοβοηκ 16 γ. 

45. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκω. ἘΠΊ γΠΊ. ΟΧΡΙ Δ Π8 γένου 
εὔνους, ἃ5 6 νΠ]ΡΆΓΙΥ 58Υ, δὲ 7υϊοηα5 εὐἱξδ. ἀντ. 15 ἃ 
ἔογθηϑίς ψογῇ, ἀδηοίίηρ, ρεποναϊίν, δὰ Δάν ουβασυ ΟΥ 
ΟΡΡοπδηΐ 1 ἃ 8010 δ ἴδνν; δηά βοιηθιτςη68, α5 ἦσγε, 
ἃ σγοαϊέον. Ἡϊοταῖ. ϑογ. 1, 9, 7ὅ. Ψϑηϊς οὐνὶιϊ8 1}}] 
αὐἀυογϑαγίια. Μά Ευτὶρ. Μοά. 861. ἀπᾶ ΕἸπηϑου. 
ἘΛ ἤγτη. ᾿Ἰηἀϊοδίθβ [86 σοηηοχίοῃ οι γ οὴ {Π18 νΟΓ86 
ἈΠ4 1Π6 ἵἕοτγτηογ, ΌὈΥ ορβογνιὴρ ἴῃδὺ ον [οτὰ ὄχῃογίπ 
18 ἰο νἱγίι6, ποὶ “ΠΥ ἀπὸ τῶν μελλόντων, ἀλλὰ καὶ 
ἀκὸ τῶν παρόντων. ἢ 1658 Ἰυάρτηρηΐ, ΤΟΙ] δ η 
Δ]]ΠΕροΥΖοβ {Π6 δθη86. ΟΥ̓ (Πὲ ρἢΓΑβ6 ἐν ὁδώ εἶναι Ἐχ- 
ΔΙΏΡ͵658 ἃ δδάποοά Ὀγ Ὃν εί8. ἔτοπὶ Ηετγοά. 0, 4. ἀπά 
Τπυονά. 9. 14. 

2ὅ. μήποτέ σὲ παραδῶ “ὑπηρέτῃ Ἰισίογ, ν]δίοῦ. 0. 
18, 8. Ἀνίβιοι. Τ᾿. 9, δῷ. ὁ ῥήτωρ παραδίδωσι τῷ 
δικαστῇ, ὁ δ᾽ ἀκούσας καὶ μαθῶν, παραδίδωσι ὑπηρέ- 
ταις" δηῃᾷ Ὦ. ϑ8ϑῖς. 17, 109. παραδοῦναι τοῖς ὑκηφύταις, 

ρὰς τὴν τιμωρίαν. Υ εἰβίε!η. 
μ ἀποδώς 51: ρη 1 ῆε5 ἴο ῬΔΥ͂, 45 ὁΥΓ ἀθνί. 80 18, 98, 
90. Τρηαυογά. 4, Θ5. ἀποδοῦναι ἀργύριον τακτὸν. 

28, πἂς ὁ βλέπων γυναῖκα. 71, 8 ἴο θ6 υηᾶοτ- 
5ἰοοα 4 γπαγγἑοα ποτήδῃ, ὙΠ τ ἤουλ Ἀ]οηὸ Δ] ΟΓΥ, 
ῥτορόιεϊγ 8ὸ σα! θά, ὁσυϊὰ 6 οοτηνητιδᾶ ; δηὰ ἴο ὉΠῚ5 
4Ιοηα ΟΠ γτῖϑι λόγο ἀϊγθοῖβ ἢἰβ σθηβατθ. ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ 
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ἰηϑίδησα Οὗ μοιχεύω οΥ μοιχεία τηρδηΐηρ ΔηΥ (δίηρ' 
ΤΟΥ ἴῃ ἰῃ6 Λίειο Τοσίαπιοηῖ; ποτ, 1 της, οὗ ΝΣ 1η 
{η6 ΟΙά Ταβίδπηθηί. Τπουρὰ ἴῃ τπ6 Οἰαδδίοθ μι. 15 
υϑ6α οὗὨ 41] 11οξ νϑῆθγθαὶ σοηηθοίοη ροηθγα ! νυ, ὈΥ 
ψ ΠΙ ἢ ψοιηθῃ, ΨΠΘΊΠΟΥ ΜΊν65 ΟΥ ν]ΓρΡΊ 8, ἅτ δάι]16- 
Γαϊθᾶ, δῃηὰ ἄρρθαὰσ νῇῃδὲ ΤΠ6Ὺ ἃγα ποῖ. ΒΥ βλέπων 
πη Δογϑίδηα ἐμβλεπών, ραζίηῃρ ὕροη. Εὐῖῃγπι. (ἢ 8 
ΤΑ 1Π6 σοηηροίίοη τὸν θυμὸν ῥυθμίσας παιδαγωγεῖ 
καὶ τὴν ἐπιθυμίαν. Α ραβϑϑιοηδία ράΖογ. ὅο ἰδεῖν ἐφ᾽ ὕβρει. 
Τάρδη. ΟἿ. 20δ. ς. 5405 6, ἠυτομόλησε πρὸς τὴν ἐπι- 
θυμίαν, ἰο Ἰυβϑί, δηά 51η5, 1 ποΐ 1η δοίίοῃ, δὲ 1θαϑί ἴῃ 
1ηςθηΈ!0η ; ἔοσ ἐπι. πιὰ, ψ ἢ νυ, θ6 ἀοἤηθρά, 
ὅς ΒΆΟΝ ἃ ἀσδϑβϑῖγα 88 ρϑίηβ {π6 {0]}] σοηβθηΐ οὗ [πΠ6 ν}}, 
δηα ψου]α σογίαϊηϊν ἰογτηϊηδίθ τη δοίιοῃ, α]4 ποΐ Πη- 
ΡΘαΙπηθηΐθ ἔγοπι ΟἿΠΘΙ Οδιι568 ἈΓ86; ΨΏΙΟΝ ΒΘΘΙῺ8 
ἰακϑη ἔγοπι Αυρυβίϊη. ἀθ 5. Το]: [ἢπ18 τηδκΚΙην 
(ἢ6 6886 ῃς6 οὗ (6 νίσθ ἰο θ6 ἴῃ ἴπ6 ἱπέοπέϊοη. 80 
4|50 {πουρἢς ταδηγ οἵ [Π6 546568 οἵ ἀτεθοα 8πα Ἐομηθ. 
Το (18 ρῬύγροβα {Π6γα 15 ἃ ΠΟΌΪ6 Ρα588ρῈ ἴῃ Ζυνθηδὶ, 
ϑαΐῖ. 18, 200. Ἀδαα!α! αγρὸ πιοέμ ποπ πιογῖδιμδ, οἱ ἰ8- 
ΤΩΘὴ --- Δ5 ῥα υΓ Ροθμδ8 ρϑοσδηαὶ 8οἷα υοἰμηπέαδ. 
ψιᾺ6 Ηεοτγοά. 6, δ0. δηά 60. δηὰ Ψοτγί1η᾽8 οὐδογνδίίοῃ, 
1η ΒΕ]οθ᾽ β ἰγ8η8]. ἡ δὲ Πύθιη ἔφη, τὸ πειρηθῆναι τοῦ 
Θεοῦ, καὶ τὸ ποιῆσαι, ἶσον δύνασθαι. 8ο Μαᾶχ. Ἴγτ. Ὁ. 
18, 4. υ8ῃ. καὶ γὰρ μοιχὸν κολάϑει ὁ νόμος οὐ τὸν 
δράσαντα μόνον ἀλλὰ καὶ τὸν βουληθεντα, ἀπὰ {Π6η 50- 
7018 οἴδεγ δχδῃρθβ. ὅο0 ΖΈ]|16Δη, Ν. Η. 14, 18. οὐ 
γὰρ μόνον ὁ ἀδικήσας κακὸς, αλλὰ καὶ ὁ ἐννοήσας ἀδικήσαι. 
Αηὰ Μᾶχ. Ἴγγ. 1})158. 88, 4. βᾶγ8 {παΐῖ, ἴο ριδνϑηΐ 
οὐ 104] ἀοέϊοη, (Π6 ΟὨΪΥ 88 δ Ἔβχρεάϊθηΐ 185 στῆσαι τὰς 
πηγὰς, καὶ ἀποφράξαι τῶν ἡδονῶν γένεσιν. ΑἸοΙρῆἢτγ. 1, 
1ὅ. εἴργε τὰς χεῖρας, μᾶλλον δὲ τὰς ἀπλήστους ἐπιθυμίας. 
ΓΘ ΡὨΠ]οΟΒΟρΡ 6 ΓΒ τηδιηἰδιηθα {πὲ [ΠΘΓΘ νγᾶϑ ἃ πΊογα] 
ἀφῆ]θπιθηΐς δάμογίηρ ἰο Ἰαβοίνίοιιβ ἐλομρσέδ. δὸ Επ- 
ΤΙΡ. ΗἸΡΡ. 817. τιδκο8 Ῥῃεάγα δχοῖδι πὴ χεῖρες μὲν 
ἀγναὶ, φρὴν δ᾽ ἔχει μίασμά τι. “Μί46 ποῖα οη Μαζί. 
18, 19. 
ν᾽ εἰβίθιη [85 δάάἀυςθα Ἔχϑηρ]65 πῃ ἃρυπάδηςα, 

ἔτοπι ΒΟ. 1 ΜΠ] ον 56] 6οῦ {Π6 πιοϑὲ δρροϑβίΐϑ. Κ4Ἅ!ὶ. 
Μᾶχ. 4, 8. Νοἢ 5ο]θπὶ στῃδημ8 ᾿(ςΟΠ ] Π6Γ6) 564 οἰϊατη 
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οσυἶο5 ἃ ᾿ἰ 1]! 080 ἀϑρϑοῖα σοη ΓΘ ηΐθ8 6856 ἄθθογα, 
ΡΙαι. 166. οὐ μόνον, ἔφη τὰς χεῖρας δεῖ καθαρὸν ἔχειν---- 
ἀλλὰ καὶ τὰς ὄψεις. Ῥτοροτγί. 2, 12. Θυϊ νἱάοί, 15 
Ρεσοσδῖ, 41} (6 ῃοῃ νἱάρδει ογρὸ ἤοῃ οαπρϊοῖ; ἐδοιὶ 
σΥη8 ᾿ππ]θη Πᾶ οὶ. Εογ, 48 Ραίο οὔδβογνθϑ, ἐπι- 
θυμία διὰ ὑφθαλμῶν ἔρχεται. Απὰ Ῥτοροτί. 2, 10, 12. 
Οὐου]! βαηῦ [ἢ διῆογα ἀυσθ8. 

Τῆς ΒαὈΌΙΠΙοΑ] ψΥΙ ΓΒ ἤανΘ ΤΊΔΩΥ 86 η,Θ 668 ἴο 
1Π6 886 ῬΌΓΡΟΒΘ, Ρυΐ Θχργοββθαὰ 1ἢ 1688 ρσιιγάρα 
(ογὴ8 [Π8ηὴ ἴἢ086 οὗὨ ΟὟΓ δανίουῦ ; 6Χ. σσ. [ηξ 68 
ναὶ ἴῃ τϊηϊπλυτ ἀρ εατα ἔσθιηῖης οϑί δ 8ὶ ᾿ηταθίαῦ 
ἴῃ Ἰοσυπη ρυιάδηάᾳμῃ ; Δη4, ΤΠσγυπη τ 1618 85 Ρ1ς 6 }8 
6ϑί ἃς 81 οὑπὶ δᾶ σοΙΓγοί. 

20. εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὃ δεξιὸς. Ατἰϑίοί]6, οἰϊοά 
Ὁγ ὙΥ εἰβίοθιῃ, βὰγβ [δὶ [ῃ6 τρῃϊ 185 ὨΔΕΙΓΑΙΥ Ὀοιίογ 
(Πδη {6 Ἰε. 8.66 430 Ατίϑι. 1, 44. Ρ]αυΐ, 2, 5. Α. 
ΤῊΪ89 πονονοσ, ἀοθϑ᾽ ηοΐ ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6 τὶρῃΐ ἐγο. 1 
ψοηάογ {Πδὲ ΠοΠ6 οὗ [6 Οὐπητηρηϊδίοτβ Βῃου ] ἃ ἢᾶνα 
Ρογοοινοὰ (Πδὲ {μ6 ΤΙρΡὮ ΘΥΘ6 18 ΘΒρΘοΙ 8} ΤΠ] ΘΗ ΟΠΘΩ͂, 
Ὀεσᾶυβθ ψιπουΐ ἐλαέ τηθη ψεγ τοηάθγοα δἰπιοϑβέ 
1.566885 ΤῸΓ [Π6 ῬυΓροΟβ68 οἵ τῦα», ἃ5 1Ἢ ψὰ8 [6 οδγ- 
τΙϑα οη. : ΝΕ 
929. συμφέρει γάρ---εἰς γέενναν. δ)ὸ 008. 9234, 9. 

πότερον πότε βραχὺ τι τοῦ σώματος ἀποτεμεῖν ἐθέλουσι, 
ἢ πάντες (1 σοῃ]δοίυτα πάντως) ἀπολώλεναι. 0] νΙ46 
Ηαάβ. 1 δὰ (ἔτοπι βοβϑῃηι. 117, ἴ.) ΟἸςσογ. ΡΏΠΙΡΡ. 
Ιῃ σοΙΡοχα 81] 4υϊ4 6] 5106] 68, 4ιοα ΓΟΙΔ1Ο ΘΟΙΡΟΤΣῚ 
Ὠοσθδϑῖ, ὉΓῚ ΒΘΟΔΓΙ4ΙΙ6 ΡΘΕ ΠΊΠΓ, υ ΤΠ] ΘΙ Γι ΠῚ 8]1ατοά 
Ροίΐιι5 φυὰπῃ τοΐαπι σοΓΡα8 ᾿πίογοδί. 

80. ἡ δεξιὰ----σκανδαλίφεις. Το] Π]4η, ΑΡοἱ]. ὁ 46. 
ΘΟΧΡΙΔΙΠ8 ογὰ τηδηϊπὶ ἃὉ Πρ 1618 σοί δαί] ΟΉ10 18, 
(απά 80 αἷ8ο οβθημῃ.) 1 ἘΠῚηΚ σὶρ γ. ὅ50, ἴο οσυΐ οὔ 
(ἢ6 Πδῃα 18 ἴο ΒΌΡΡΓΕβ8 [ῃ6 Ἰυδβί, ἄς. 'οίβ8. Δρρο- 
83: {6]γ οἰΐθ8 ΡΏ1]. 4. 1, 241,19. Διόπερ ἑλέσθαι ἂν 
μὲν δοκοῦσιν οἱ μὴ τελείως ἀπαίδευτοι πεπηρώσθαι μᾶλλον 
ἢ τὰ μὴ προσηκονθ᾽ ὁρᾷν, κκκωφώσθαι μᾶλλον ἢ βλαβερών 
ἀκούειν λόγων, καὶ ἐκ τετμῆσθαι γλώτταν ὕπερ τοῦ 
μηδὲν τῶν ἀῤῥητων ἐκλαλήσαι. ΡΙυΐ. 2, 65. Ε- τὸ 
φίλαυτον ἐκκόπτειν, καὶ τὴν οἴησιν. ὅθηδα. ἘΡ. 651. 
Ῥγο͵θοὶ φυδδουηᾳια σογ ἴπαπὶ ἰδηϊαπί, 408. 8ῖ. ΔΙΠΘΣ 
σίγα ποαυϊγεηΐ, σοῦ αὐτὰ 11Π|8 Ἔνθ] πάη ογαῖ. 



ρ4 8Τ. ΜΑΊΤΗΣΕΨΥ͂,, ΟΗΔΡ. Υ. 

Κυΐϊηρεὶ οἰἴ68 Πεἰϊοά. ΖΕ ΙΒ ίορΡ. ᾧ, 104. τῶς σώματος 
ὀφθαλμοῖς τοῖς τῆς ψυχῆς ἀντιστῆναι. 

σκανδαλίϑειν ἀσποῖοδθ, 1. [6 μιξηρ᾽ 8 βιπ} ] 1» 
Ὠϊοςκ (σκάνδαλον) ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟὨΘ᾽ 8 ΨΔΥ ; 80 Φυ 61}, ὅ, 1 ; 
ᾧ, (8 σβιιδίηρ, ΔΗ ΟἿΘ ἴα {ΓῚΡ ΟΥ δ8ιμη,}}}]6 ἢ ΘἸΓΠΟΣ 
ΡΓοργίθ, οὐ θα ρἤογοΘ, 8ἃ8 ἤ6γα, δηά 1 δαρίθης. 14. 
11. εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων. 

81. ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα. Ψ1ά6 ΡΏ1]. 704. 756. 
Ὁ. δηὰά Ρμιοβιγ. νι. Αρ. Φ57.1. ἤη. 

89. Παρεκτὸς παερνείας. ἜΠουρἢ ([Π6 ψατὰ 5ἰρηῆθβ8 
ΡΙΟΡΘΙΥ ΨΒογράοῃι, ὉΓ ἔογηϊοδίίοη, 10 ἀλυϑέ ἤθΘ γα 6 
σοομῆηρά (ο α4ωζέογψ. Ὑιὰς Κυϊῃ. ψῃο, δθσ πασοαὶι 
Ἰραγηθα αἰβοιιβϑίοῃ οὐ {ῃ6 ψ ῃοΪΘ ρϑββᾶρθ, σίνϑ [Π6 
[ον ίηρ 88 1Π6 56η56: “ Ουἱ ὑυχογεα γοριαϊδί, η181 
Ἰῃ ογοθϑβοτιέ δαυ]ίθγι8ηι, 8} 1δπηὰρ ἀποῖί, ἰ8 84}118- 
ΤΠ σοταμ τ, οἱ 411} ρᾶπι, ΒτΟΡΊΘΓ 8148 σϑι1885 ρΓεθ- 
[6Γ 8 μ] θγίδη), ἀἸ πη ββδιῃ ἀποἰϊ, 18 ᾳφῃοαιι6 σοταπϊῖ- 
(ἰ Δἀμ! ογϑ τη." 8.66.6, βοψονοῦ, Βοβοῆαι. ψπα {μη Κα 
[ἢ8ι 1ῃ6 φιηοηάείίζου βυρροβίθα Ὀγ Εἰοϊ δῃά Βο]ίθη 
18. Ὡοῖ ἴο ὃ6 δάορίρα. 

84. μὴ ὁμόσαι ὅλως. ἩἨἩΪΘγοοΐο5, ἴΏ Αὐγ. (ἴδῃ). 
γί. Ρ. 84, εαϊ:. Νβοάδδπι, 8808, ““ ἴο Τβνθῦθῃοθ δῆ 
οί ᾿πηρ]}168 ποί ΟὨΪΥ {Π| βθαγιηρ' ΓΌΪῪ 8δη4 )μϑέϊν, 
ἢ 480 ἴῃ6 β᾽ϑἰαϊηΐηῃρ, 85. τα ἢ 85 ρΟβ51:0 16, ἔγοτη 
οδίῃβ. Εοῦ, 8 48 6, (ἢ ομϑίοιιῃ οὗ ϑψεβαγίηρ ψ}}} 
ΘΒΒΙΥ ΓΗ ΟἹ ΡΘΙΊΌΓΥ ; θα( τἴἢ6 Θρυβίηθηρα ἔγομ, ΟΣ 
Βρϑειῃρ υ88 οΟἔἹ 8ὴ οϑίἢ Ψ}}} ββουγα ἴΠ6 ρΡίοιϑ ορβθγνᾶ- 
ποθὴ οὗ 1; 8η6 Ἀφ μδ( (ἈΚ68 {Π18 σδιτοι Μ}} οἰεῆοῦ 
ποΐὶ 5. 70 68 δ 8]}, ΟΥ βυθᾷν ΡΟ ΒΥ οὐ 05.}γ}. Τὰς 
Ρυμποίυφίίοῃ 8η4ἀ ἰπ(ογργοίδίίοη οὐ ΗἩρὶηρμβ ψ88 
δήαορίβ βηἀ δρργονθά ὃγὺ Ἠθυδα δῃὰ Μοίάρβῃν 
δαυθι, Κοοροῦονῦ 8δπα Νίφεκίφη, Τίνα μήτε Ὀεΐογς ἐν 

. τῷ οὐρανῷ ταὶρῇῃξ ἢν Ὦθοα ογείἐέοά. - Ἰηδίδηςθβ οὗ ἃ 
εἰ] 8 Ὁ γθαυπάφηοθ, ψ ΠΘΓῈ δποίῃονῦ μήτε ἔα] 5, 816 
οί τάτ, ΡΒ} Ψι4,770. Α. ἀρεβ πού μογθ ἴἰο ϑοασ 
ὃγ (σοἁ, Ὀμὲ Ὦν 1Πμ6 φάγῃ, {μ6 Βμη, 8έ8χε, ἤθβνθῇ, οΣ 
ἰὴ ψιοεϊ ἐᾷ σφῆθγα!. δος οἱ ἢ9 6 Ὲ6 δροαμῃξβή 
Παγιηίθοβ, Ὑ146 εἱ Κμίηοριὶ 169. βυῊ᾽ ἤπομ. ΤΒ6 
Ἡαἰομἰβί9 βαν, ὁμνύειν ἐν τίνι, [8ᾳ ΟἸαββίᾳβ ὀμνύειν κατὰ 
τίνας ΟἹ τίχα. Ῥνοῖβ. β8ᾶγ8, οϑῇ!ϑ ὮὉῪ (ἢ φϑγίῃ, [90 
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ἤρᾶνθῃ, 80}, 8:818, ζο. ψϑγὸ ἔγοααθηΐ δΙΠΟΠρ' {Πη6 δ- 
{ἰοηΐ8. Ηοῃ. 1]. ο. 86. ΕΣΙΡ. Μά. γ40. Νιγρ. Κη. 
12, 176. Ατῖβε. ΡΙυί. 120. εἴ βθῶρθε. εἴβ. 

95. μήτε ἐν τῇ γῆ. ΜείΒ. οΙία8 Ατνὶβί. Ῥδο. 187. 
11. 8, 106. Ατιβί. Αη. ]. 04. Ευγ. ΗΙΡ. 1025. 

8ὅ. ὅτι ὑποπόδιον ἐστι. ΟΥΡΙ. δρῃὰ (ἸΙσ6πη).. Α]. αὐὠτὸς 
γὰρ χαλκεῖον ἐς οὐρανὸν ἐστήρικται, χρύσεῳ εἰνὶ θρόμῳ 
γαΐη δ᾽ ὑπὸ πόσσι βέβηκε. 'Υ οἴ8. 

85. πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως. ὭὮκεἱϊ Ορίϊηι. 
Μαχίω:. ΤῊ!5 {Π|]6 ννὰ8 σοπη πον ρίνοθη ἴο {Π6 Κίηρ; 
ΟΥ̓ Ρεγβία. [18 Ποῦ δρρ]οἀ ἰο αοά, 85 ἰπ 5. 47, 8. 
48, 9, 8. 056, 8. 2οὉ 18, 9. δϑιτα. 86, 18. Μαὶ. 1, 14. 
ἢ γδη. ὼ,46. Τα δηζίθης Αγα08, ϑᾶγ8 ϑ. ἢ 1Ζ. οαΠ}164 
Ο(οά 8ιπ|ρὶγ “1ὴ6 Κίηρ."Ὗ 

86. ἐν τῇ κεφαλῇ» 1. 6. ὈΥ 1ῃ6 1116 δηα βαίοίυ, ἴογ 
ὈΥ 850 ἀοΐϊηῃρ γοιχλ ϑύγοᾶγ ὮΥῪ Οοά [Π6 δυίϊογ οὗ γοιυτ 
βαίοίγ᾽Υ. οβθηη. δϑινθαγίηρ ὈῪ ἴῃ6 ἢθδᾶά ψ88 δσοπη- 
τηο0η ἴο ἴΠ6 ατροοῖκ8 δηὰ Εομδη8. (ΟΡ. Ον!α. Τιϊϑί. 
ὅ. 4. 456. Αἴποι. 2, 66. (Οὐ. ὅτι, δὲ ἵερον ἐνόμιξον τὴν κε- 
φΦαλὴν, δῆλον ἐκ τοὺς κατ᾽ αὐτῆς ὀμνύειν. δι]. 10, 488. 
Ηομι. 1]. β. 250. Επτρ. Ηδε]. 841. ἀλλ᾽ ἄγνον ὅρκον 
σὺν κάρα κατώμοσα. Ἠγῃῃ ἴῃ Μοτο. 274. πάτρος κε- 
φαλὴν μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι. 

86. ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆ- 
σαι. ““Νόοῇ 68 σδριἰς οἱ νιῖϑ ἴα ἀοῃηϊηι 8." {016 5ι}8 
(θά ἢ 68, [παῖ ἴῃ ΘΥΘΓῪ ΟΔΙΒ, δ πουρῇ τὰ6 δῆλα οὗ 
Οοά θὲ ποί Ατμμ φοτν ἴῃ 1{, Ὀΐ ΟἿΪΥ ἃ δυνθϑγιηρ ὮΥῪ 
τῆς ἢθάνθῃ, δες. γεῖ ἰη δοἰ (σοά, [Π6 Ι,ορὰ οὗ ἤδβνϑθῃ 
δηα οαγίῃ, οὗ οἿἷΐ [1 δῃἃ Ῥγοβογνδίοη, 18 ᾿ηνοκΚθϑὰ 8. 
ἃ ἪΠ625 δηἀ ΔΥΘΏΡΟΓ. ᾿ὑορμδάι ΒΥ τηδκιηρ οὖς 
ἢδιν ΨὨϊ6 ογ δίδοϊ 18 (1 {δι ηΚ) ϑδηΐ : Ἐμοῦ [88 ποὲ 

ΜΟΙ ΟΥΟΓ (ἢγ [1Π{8 (Πα συ ταιιϑύ ποῖ βϑύυθαῦ ὈῪ ἘἢΥ 
4), ποῦ οὗ (ἣν γουτἢ οἱ νίρουγ, δπα πο πγιβῖ ποῖ 

ΒΥ ΘΔ ὈΥ ΤΥ ᾿αϊγ, νι σῇ του πηαγαβί ηἀθοα ἄνα οὗ 
ΔΏΥ σοἰουγ; Ὀυΐϊ παϑύ πῸ Πομίγο Πρ ρΡΟΘΓ ον ΘΡ (ΠΥ 
μεδίε οἵ Ροᾶγν, ὈνΥ Ψῃιοἢ ἢ σγοννβ Κ,ΘΥ͂ ΒΟΟΏΘΙ ΟΣ 
Ἰαῖεγσ. Τὰς δηιθηΐ ρἢγβῖςδὶ ἩΤΙΘΓΒ ΔΓΕ (885 ἸΥ̓ εἴ.) 
ἔν} οὗ τηρα!οδεηθηΐβ ἴῸΓ ςοπιιηϊσδίηρ; ὈΪδοὶς ςοΙοεις 
(ο ἴΠ6 Ὠαῖγ. ΦΖοβορῇ. ΔΑ. 16, 8, 1. ἀδβογσιίθοβ Ηρθσγοα. 
ἃ8. ἀγίηρ ἢὶς Παὶγ θ]δοῖκ, ἴο πίάθ {Π6 ἀρργοδοῖαβ οὗ 
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8506. νεί8. γείδιβ 4130 ἰο Ον. Μεῖί. 7, 280. 2Ἐ]184ῃ. 
Η. Α.1. 48. Μαγι. 8, 48. Ργορογί. 8, 8. ΤΌ. 8, ὅ. 
Ονιά. Τεῖβι. 4, 8,1. ΤΠοορἢ. (ἢ. 4. Αὐβοῃ, ΕΡ. 16. 
Ἐμ5.ἢ. ἴῃ Π]. α. 284. ἃς Οα. Ρ. 706, 27. ῬὨΠ]. Ζιἀ. ὦ, 
270, 10. ᾿ 

87. ἔστω δὲ ὃ λόγος ὑμῶν" ναὶ, ναὶ" οὗ, οὔ. Τιοἰ γοὺΐ 
γϑὰ "6 γθᾶ, ἃΠ4 γΟἿΡ ΠΑῪ Ὀ6 ΠᾶΥ. ᾿[,δἱ γοὺγ ΨΠΟΪΒΘ 
σοηνθγβδίίοη Ὀ6 {{1|6, 80 (ἢ ψΏΘη γοιι ἢᾶνα ἴο ΔΙ ΓΠῚ 
ΔΏΥ τπϊπηρ, ΔΓ 10 5] ΠΡ, δΔηαὰ ἤθη γοῖι ἤᾶνα ἴο 
ΑΘΩΥ ΔΥ (Ὠϊηρ, ἀθην 1ἴ 5 ρ]γ, ψΙτουΐ (Π6 δααϊίίοη 
οἴ δὴ οαἐΐ. ῊΥ οἴ8. οἰΐθ9 Ρἢ1]. 2, 194, 41. κάλλιστον δὴ 
βιωφελέστατον---ὅρκοις. Ζ4120]. ν΄. Ῥγίῃ. 9. 1Ρ08η. 
Οι. 618. Β. Επβθῦ. ἀρ. δίοι». 7γ2ὅ. Ἐρίςοΐ. 44., Ἰ)Ί1ορ. 
Τλοτὶ. 822. Θυϊηΐ. 9, 2. 705. Α. 15,10, 4. Β. 2, 8, 6 
ὃς . Ηϊογα]. ἴῃ Αἰιγοα γα. Σέβου ὅρκον. 1) 1ΟΏγϑ3. 
ΑΙΟχ. ἂρ. ἔπιεν. Ρ. Εν. 14, 27. ΤᾺῊΙΒ 18 ΟὨΪΥ ἴο θ6 
τπηάἀετγϑίοοα 85 Γογριἀἀϊηρ οί β ἰῃ σοιηηοῃ σοηνοΓ- 
βϑ.1οῇ οἱ᾽ 5|1σ}}ξ Οσ΄ΔΒ]ΟΉ8. 

ο 80. ίορ. 1 Δοτγί. 8, 21. 205. Α. 1δ, 10, 4. Β. 2, 
8.06, ὅς 7. 

837. ναὶ, ναὶ" οὗ, οὔ. Τὶ νγᾶ8, ἃ85 ΒΟΒΘΏΠ. ΟΌΒΟΓνΘ8, ἃ 
σΟΙΏΠΊΟΏ 58 Υ1ηΡ,, τῶν δικαίων ναὶ ἐστὶ ναὶ, καὶ οὗ ἐστὶ οὔ. 

87. ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν, ἴῸΓ πονηροῦ ἐστι. ἨΘΌΓαΑΙΒΙΩ. 
δὸ 2 8η. 2, 47. ΩΡ 72, ἀληθὲς ἐστι. ΟἸΠοΙΒ Θχρί δίῃ, 
ἃ ἀἸαῦο1]86. δ εἴ8. σοιήραγοϑ ύ, 18,10, ἃς 830. 208. 17, 
ὁ. Ἐρῃ. 6, 16. 2 ΤΠ 658. 8. 8. 1 Ζοἢ. ῷ, 18,14. 8, 12. 
ὅ, 18. 70. 8, 44. 1 70}. 8, 8. 

88. ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ. “ΓΗ Ϊ5 15 (ῃ6 δησίοηΐ τρῃς 
Ψ ὨΙΟἢ ΟΧχ βίβ ΔΊ Πρ; 41 ΠΔΙΊΟἢ8, ΠΔΠΊΟΙΥ, [ἢ 6 1 6χ [8]}- 
ΟΠ]8. ΤὮι5, 1ὴ {ῃ6 ἰὰνν8 οὔ 6 ἔψνοϊνα 1400]68 : 81 Ἰηθτὴ- 
ὈΓῸΠΊ ΓΟΡῚΐ, 1 ΘΠ 60 Ρδοίβοιίυγ [4110 οΘδῖο. ΓΘ οχϑῖ- 

, (86 οὗ {Π18 ἀνθηροπιθηζ' 15 ΘΠ]ΟΙΠ6 64] οἡ (Π6 τηδρ]5- 
{(τἀίἰθΘ. Εχοά. 21, 24. ΤἸιονιῖ. 24, 20. οι. 19, 21. 
Βυῖ (Π6 «Θν 8 ἀοοίοιβ ἰδυρὶιί, {πΐ {Π6 δαῖτα στὶρῃΐ 
γγἃ8 ἴπ66 ἴο Ἔν ΘσῪ ργίναίθ ρϑύβοῃ Ψ]}1}Ὸ ἢδά βυβδγαά 1η- 
7ΌΓΥ ΠῸΠι ἃποῖποσ. Α γϑῖ τηογε βθνθγθ ἰὰν οἵ δοίη 
15 ΖΘ Π]ΟΠ6α Ὀγ ιίορ. 1,δογί. 1 80]. 1, δ7. ἐὰν μὲν 
ἕνα ὀφθαλμὸν ἔχοντος ἐκκόψη τις, ἀνεκόπτειν τοὺς δύο. 
ΤὨδί ἃ ρϑγβοηδὶ 10] ΓΥῪ, Ὠόνγανογ, 1 8:18]], αρΐ 6 
Ῥοιυρδς οἵ ΗΠ τηόπον, ἀρρθᾶγβ ἴσοι (1005: Α. 4,, 8,. 
8ὅ. δψιάα Εοβοηῃ. ἴῃ  χοὴ. 21, 24. Υείβ8. οβθῇπι. 
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ἃ Κυϊη. 1 Δα 2ΖΈβονγ]. ΟΠοΘρΡἢ. 800---7, υδὲὶ νἱἀ6 
Αὔγοοϊ. οἱ ΒΙοιηῆοϊά, δηὰ 807. “βοῦν Αρσϑδῃ. 1404. 
ἔτι σε χρὴ---τύμμα τύμματι τῖσαι; εἴ 1δ40. μίμνει δὲ 
μίμνοντος ἐν χρόνω Δῖος, παθεῖν τὸν ἔρξαντα. Ευτίρ. 
ΕἸεςέν, 858. αἷμα δ᾽ αἵματος πικρὸς δανεισμὸς ἤλθε τῷ 
θανόντι νῦν. ϑΡΡ]. 614. δίκα δίκαν ἐξεκάλεσε, καὶ Φο- 
νος φόνον. ΨΜὶάθ οἱ [ΔΡ4η. Φ07. 

89. μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, 1. 6. Ὠοΐ ἴο τοία]ϊαία 
ἼΡΟη 16 ἐη)γογ. α. Ὦθγο, {Κα τῆς δυγίᾶς δπα Αγᾶ- 
δῖο ΤΊ, Ποῖ ΟἾΪ]Ὺ πη ᾶΠ5 10 γϑϑὶϑδὲ, θὰϊ (ἔτοπι {Π6 δά- 
7αης) ἰο τϑίδ] αἴθ ἄροη. Αηά σπ. 18 δθγα ἴο ΒῈ ἴἈΚθῃ, 
ποΐ ἴῃ {Π6 προυΐογ, θυῖ τη {Π)6 πιδϑουϊηθ, δἰἶογ [ἢ 6 
ΤΩΔΏΠΟΙ οὗ {πα δαρῖ. ἢ γαηβϑίδια ϑ ὈΥ ἀδικών ἀπά 
πονηρὸς. ΜοΙΔΪ ΠἸΔΧΙΓΉ8, 5110 1184Γ ἴο [ῃ6 δῦονϑ, 8Γ6 
Ρτοαιςοκὰ ἔτοπι Ερὶοίοῖ8 ἀπὰ {π6 οἰ δῦ ΡἢΠΟΒΟΡἢΘΓΘ 
Ὀγ ΒυΙΚΊον, οχ. ργ. Ρίαιϊο ἴῃ αογρία 817. ἔπη. οἱ 818. 
1η ἐπὶ κόῤῥης τύπτοντα---μιὴ δίδοναι δίκην---παέσαι ἔλυγ- 
ων. [Ιὶ 15, Βονονοσ, ἴο θ6 υππάογϑίοοί, (ἢαὶ (ἸΠγ18. 

ζηθι 4: 510 ἢ ἃ ΓΟΒβίδηςοθ 88 ἸΏΔΥ δχίθηά ἴο γευθηρο, 
ποί διοὴ ἃ ἠδέθησθ οὗ οὐὔὐγ 'πΠποσθησθ 88 ΤΏΔΥ ΤΠΟΠΒιβ[ 
ἴῃ τοογᾶσ. ΓΘ ῥγοἢι δ οη 15 τηϑδηΐ ἰο ἔογθ1 ργυαΐο 
Γονθηρο, δηα ΘΒρΘ ΟΊ 4}}ν 1 ἃ αἸΒΡΟΒι ΠΟ 51Π|1}18 ἴο 
(ῃδι ψ σῇ δοίυδίοα {Π|6 1Π] ΌΓΟΥ, 1. 6. ΙΓ τη8}1ς6 δηά 
Παιγρᾶ ; δὰ βυςἢ ἐη)μν θα ἈΓῸ ΘΓ ἴο θ6 ρΑΓΓΠ ΟΌΪΑΓΙΥ 
τηἀογβίοοα ἃ8 σδηηοῖ 6 γοάγοβϑεὰ ὈΓΥ [6 1ηΔρῚ]8- 
ἰγαῖθ, οὐ ΌῪ σουγβα οὗ ἰανν. Τῆθβα ψὰ ϑπουϊὰ Ὀθᾶγ, 
ταῖπογ {Π8η γοϑογί ἰο γενθῆρθ. Ἐβθηπι. 

Α τϑβϑβοῃ ἔογ {Π|8 18. ἢ] Ο] ου Υ βυρραβίθα ὃν Επ- 
{Πγπλ1118 : οὐ γὰρ θυμῷ σβέννοται θυμὸς, ὥσπερ οὐδὲ πυρὶ 
πῦρ. ᾿Αλλὰ τὰ ἐναντία γίνονται. Τῶν ἐναντίων ἰάματα. 

89. ῥαπίσει, ἴο 8Β)116 ψΙ  (Π6 Ρ4]πὶ οὗ [μ6 ἰιαπά : 
88 6 1186 γα} δῃά δίαρ. “Γο {π6 Ἔχδιρ]68 ργοἀπορὰ 
ὃν 'είβΒ. ἀηὰ Κυρκα, 1 δάά Ῥτγοςορ. 102,18. Ατὶ- 
ϑίορἢ. 1.05. 821. Τῇ βεπίθποθ ἄρρθϑῖβ ἴο ὃὉ6 ἃ ρῥτο- 
νοΓΌ 14] βαυϊηρ, δηα (48 βιιοῇ οἴϊθη 8γ6) ἢγρογρο σαὶ. 
1 Π88 Θβϑρϑςίδὶ γοίδγθηςσα ἴο (Π6 Ἷᾶ86 οἵ γοϑβϑιβίδῃσε ἴοὸ 
ἃ ΒῈΡΟΓΙΟΥ ἴογοθ. ὅδὸ Ψυνοηδὶ, 8, 289. Νᾷπὶ αυἱά 
ἃρα5, σἀπῃ [6 ἔαΓΙοβ8 σοραῖ, οἴ Ιά6η) [ΟγΠογ ἢ ϑαηθοᾶ 
ἀθ ἴνὰ. 2, 84. Ἕ(ὐυπὶ ρϑγὶ σοηΐϊθηάοτα 8ΠΟΘρ8 δϑῖ, 
οὐ πὶ 8 ροτίοσγὶ Γατίοβαπι. «“ΟΌ5Έρἢ. Β. 2, 16. οὐδὲν ὅτω 

ΝΟΙ», 1. Ε 
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τὰς πληγὰς αἷς τὸ φέρειν ἀναστέλλει. 451]. ἀδ [,ερ- 
ἔτυπτε τις--- Σωκράτην, εἷς αὐτὸ τὸ πρόσωπον ἐμπεσὼν 
ἀφειδῶς. Ὁ δὲ οὐκ ἀντῆρεν, ἀλλὰ παρεῖχε τῷ παροινοῦντι 
τὴς ὀργῆς ἐμφορεῖσθαι. Μιάθ Ατὶϑίοί. Επάση. 9, ὅ. 
ΤΠ δχργθββίοη οὔὰ διθρογα σοηίυμη6}118, ψῃϊοῇ 
βοίηρί π168 ΟσσιΓ8 ἰὴ ἰπ6 [,Δἰ1ἢ ψΓΙΘΓΒ, 15 π864 Ψ ἢ 
ἃ 8111 8 ἤγρογρο]6. Οορ. Τῆγθη. 8, 580. Ῥσον. 20, 
φῳ͵ 24., 20. (ΕἸ γίβϑι ρᾶ8968 πον ἔγοηι ργινϑίθ 1Π]ῈΓ168 
το ΡΌδ]1οα ΟΡΡρτοβϑίοῃβ, δης, ἴῃ (6 ἐλοπ βίδία οὗ 1118- 
κἶςαδ, ἢ15 δα πιοὨ ΠΟ 5 νγΟΓΟ 84] [Δ ΓῪ. 

40. ΤΏ ἱμάτιον ψὰ8 {Π6 ὈΡΡΟΙ ργπιθηΐ, ΟΥ 811- 
τουῖ ; 1ῃ6 χιτῶν {Π6 ἀηάογ ρσαγπηθηΐ. ΤΠ]8 18 ργονβὰ 
Υ ἃ ραββϑᾶρε οἵ Ηργδο]ά. Ῥοῃΐί. ἃρ. Αἴμβη. 614. 8Β. 
ἀλουγῆ μὲν ἠμπίσ χόντο ἱμάτια, ποικίλους ὑπεδυνον χιτῶ- 
νας. [τπιιϑῖ 4150 οὔβεῖνθ (δῖ ὑποδύνω 15 864 1η [ἢ15᾽ 
ΨΟΓῪ ΨΥ ὈγΥ Ηεοτγοά, ἵ,. 1, 155. κέλευέ. σφεας κιθῶνας 
ὑποδύνειν τοῖσι εἵμασι. 

41. ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον. ΤΠ6 86η56 ἰ5, ἴ ἃ 
Ρυθὶϊς σουΓΙΘΓ οοιηροὶ γου, ἄς. Τῇ ουβίοιῃ οὗ 
ἰγδηϑιη {ηρ᾿ 1η6]]Πρθησα ὈΥ σοΟΌΓΙΟΓΒ ρ͵δορά δί σορὺ- 
1 ἀϊβίδησθϑ ννὰ8 ἢγϑδί ργδοίιβεα ὃν [ῃ6 Ῥογβϑίδῃϑβ, δηά 
15 ΔΟΟΌΓΔΙΘΙΥ ἐπρλε θα ὶ Ὀγ Ηετοά. 8, 98. ἴΙΐ ννᾶ8 ἴῃ 
ογρϑίυδὶ 086 Ὀγ (ῃ6 Κοιηδη8, δηᾶ 18 5{1}} γε πϑὰ 
Υ 186 Τυγκβ: [ῃ6 σουγοῦβ ἅτ ἰδεπηθα '"Γαΐδγϑ. 

γνειβίθιη οὔϑογνθβ ἰῃδὲ (γιϑὲ ἰθανθϑ ἴο πηϑ υπα]- 
τ ηρὰ {Πρὶς πδίσγαὶ δηα οἷν} τὶρῖβ ; πὰ {18 
τηαχίτη ἢδά γοΐδγοησε οὐέοψῳ ἴο {[Π 086 {1π|68 ἤδη {Π6 
ϑ6αττῖουβ Βρί γι οὗ [π6 68 ἡθοάθα γσϑργϑββίηρ. Ηον 
δα ΒΟ ηΔὉ]6 ΔΠΩ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ὰ8 [Π6 ΔαΙηοη! ΠΟ, 89 
Ργονβά ὃγ {Π6 ἙΠΟΠΒΘΟ]ΏΘΏςΒΒ οΚ {Π|6 οοπέγατ᾽,ψ ΘΟΥΓΒ6. 

- 42, τῷ αἰτοῦντί σε δίδου.---μὴ ἀποστραφῇς. ἱ. 6. ἀο ποί 
ἴπάπ! ρα ὨΠΡΘΏΘΓΟΙΙΒ ΒΌΒΡΙΟΙΟΉ8, ΟΓΥ ἴοο ΔΙΧΙΟΊΒΙΥ ἰπ- 
αἶγα ψῃθίθον ἢ6 ἢδ5 66 γϑἀυσθα ἴο πιθηάϊοῖγ ΒΥ 
᾿15 οση ἔδα!ξ, οσ ψ ῃοίδοσγ, 1 Π6 θογγον, μ6 Μ1}} ἠοΐ 
Ὀ6 ἴοο Ροογ ἴο ΤΕΡΔΥ ; [ὉΓ (ἢιτ18 ἴΠ6 ορροτγίυπ!ν οὗ 
Βεποῆϊζιηρσ ΠΗ ΤΥ δ6 ]οβί. ὙΥοἴϑ. ΝΡ γαιϑὺ 6 
ἀηἀοιβίοοα, 80 ΔΓ 88 οἷν αδὲϊέψ Ἔχιθη 8 ἀπά {Πεῖς 
ποοά τϑάλγο8. Ὑ18Ὰ6 Αἰἤθη. 860. α. 800 ἢπῃοπὶ. 
Ἐλ1. Ζιραῦ. 

48, ᾿Αγαπηήσεις---τὸν ἐχθρόν σου. ἸΤιονῖϊ. 19, 18. 
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Βυΐ {πΠ6 2968 ἴοοκ [8 ΜῈ τὸν πλησίον, ποί, 85 ἰξ 
οὐρῇ, ἴον δἰΐϊδσυ, θὰ σοπῆποά ἰ{ ἰο 768, δοσοιιηΐ- 
ἸΏ; 4}} Ἰάοἰδίοῦβ ἃ8 θῃθῃ) θβ. ὕγχιπ [Π18 [ΠΟῪ ΓΘ 
ΓΟΡτγοδομοα ὈΥ (6 ποπλδῃ ὙτΙΐαΓΒ: ν] 46 Τδοιῖ. Η. 
ὅ, 4, ὅ. Ζανεη. 14. 108. Νοηῃ τῃηοηδβίγαγο νιδ8 οδάθηι 
Ὠἶδὶ βδογὰ οοϊθηί : ηυξβίίαπι δα οηΐθιῃ 80105 ἀδθάυ- 
σοῖο νϑίῸ8. γον. 24, 17. Τῆα85 ἴῃ .008. Α. 11], 6, ὅ. 
Ηδῖηπδῃ δοου868 {ἢ 6 «96 ».8 οὗἨ θοιηρ ἔθνος πονηρὸν ἄμικ- 
τον---ἀνθρώποις. ἈὨΙοά. δια. ἀρυὰ ΠΑ). (οά. 144, 
8805 (δι 16 «6δνὺν8 {ΠῚ δ᾽ θη {61 ΘΠ ΘΙ :68. 

αἰϑίθιη. ΕἸΧΡργαββίοηβ οὗ ἃ 51 πη] ὺ ϑρί γι Οσσιγ ἴῃ 
(πε (Ἰ488.5. Ὑ εἰβίδθιηῃ οἷΐθβ Ευγρ. Ηδγ Επτγ. 685. 
πρὸς σου μὲν, ὦ παῖ, τοῖς φίλοις εἶναι Φίλον, τὰ τ᾽ ἔχθρα 
μισεῖν. 1 Δάα {16 [Ὁ] ον ηρ ράββδαρσα ἴσοι ΠΟΙ 5115, 
9ὅ. εὖ δὲ ἐποίει Σωκράτης τὸν παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐδοκι- 
μοῦντα λόγον ἐπανορθών, ὅτι δεῖ τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, 
τοὺς δὲ ἐχθροὺς κακώς ποίειν. ᾿Επηνώρθου δὲ, τὸ μὲν φυ- 
λάττων, τὸ δὲ μεταγράφων. Τὸ τοὺς μὲν Φίλους εὖ ποιεῖν 
μεταγράφων, τοὺς δὲ ἐχθροὺς κακώς, ἐπιδιορθούμενος" τὸ 
μὲν γὰρ εὖ ποιεῖν ἐπηήνει" τὸ δὲ κακῶς ἐπηνώρθου. ῬΟΪΥΌ. 
1,14, 4. καὶ γὰρ φιλόφιλον δε. Εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα, 
καὶ συμιειισεῖν τοῖς Φιλοῖς τοὺς ἔχθρους, καὶ συναγαπᾶν 
τοὺς φίλους ---αἴ ΠΟῊ ἀντιμισοῦντας (Ψ Ὠ1Πἢ ψοΓα 15 υδοά 
Ὀγ Ατιβίορῃ. [,γἱ8ῖ. 818). οη. ΗΔ].1, 486, 8. ἀλλ᾽ 
ἔγωγε οὐδὲ ἐν ΠΑΡ θείην ἄν, ὅστις μήτε τὸ πολεμοῦν δὶ ὁρ- 
γῆς ἔχη, μήτε τὸ σαύξον αὐτὸν δὶ εὐνοίας. ῬὨϊοά. ἀρυὰ 
Βγαποκ. Απδ]..92, 88, ι. γιγνώσκω φιλεῖν πάνυ τὸν φιλέ- 
οντα, καὶ πάλιν γιγνώσκω τὸν μὲ δακόντα δακεῖν. 

44.. ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. εῖβΒ. ΡεΓ σταᾶι 
ΒΟ ηἋ1ι οταίϊο---ἤοβίθ. Τῆα 86η86 18, “ θθᾶσ σοοά 
Ψ1} ἰοναγὰ8β γουγ ΘηΘΠ165." Υ εἴ8. [858 σο]]δοϊθα 8]- 
τ [ΔΓ ρᾶ888 968 ἔγοπι [Π6 (]4858158. [δάά, ἔγομῃ Ὠ]ορ. 
1,Δετι. (αρυὰ ΒυϊΚΙγ) : [ὁ ννᾶβ ἃ πιδχίτη Ψ ἢ (ἢ6 βθοῖ 
οὗ {6 ΠΣ της ποΐ ἰο δαί 1ἠπ6 οἴἶξησοτν, δυξ ἰο 
(οδοῖ Πίπι Βοίζοτγ ὈΥ γοῦν Ἄχαηρὶθ. Τἢ6 ψογάϑβ (ἢδὲ 
ΟΠ ]ο ), ΠΑΠΊΕΙΥ, εὐλογεῖτε, ὅο. ΟΧΡΙ δἰ η ἴΠ6 ἀγαπᾶτε. 

: 45. ὅτι τὸν ἥλιον αὑτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ π΄. κ᾿ α.---ἀδίκους. 
Ῥγείο. ρίνοβ ΔΠΥ ῬΑΓΔ εἰ ράβ8αρθ8 ἴτοπὶ Μ. Αης. 7, 
70. οἱ 8. 438. ϑδοηρςδ Ὧἠ6 Βοηρῖ, 4, 9206. δὶ θο5 πμηϊ8- 
τ5, ἀβ οἱ Ἰηρταί!8 θεποῆςϊα. Νίδαι οἵ βοϑίογδίΐδ δοὶ 
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ογίυγ. ΤΏδῃ. 6, 78. ΡΙΊη. Ῥαῃδρ. 850] οἱ ἀϊ68 πο 
ΟΥΓΙΣ ΠῚ οἱ δ᾽ ΘΓ, 864 ΟΠΊΠΙΡι18 1 ΠΟΙ 6. 08. 
Α. θ, 14, 4. Ῥγοοϊ. ΡΙαι. Τ]Ι60]. 17. Θεοὶ δὲ ἀεὶ πάντα 
τὰ ἀγαθὰ προτείγουσι, ὥσπερ ἥλιος ἀνίσ χων τὸ φώς. 

46. τίνα μισθὸν ἔχετε. ὕγσμαι τοαγα να γου ἑαϊά 
“ 0» ψοιι. 

47. ἀσπάσησθε. δὶ σοιη68 οἱ ΔΗ }1165 νοβ ργῷῦι6 - 
Σι.18, ο, δγηροά. ὅϑρβϑοϊθι ὑγοὸ ρβϑῆθγα. - οβθῃπι. 
νεί8. σοπηραγεβ Ηεβιοά. Ορ. 1, 851. ὅδθῃθο. ἀδ (Ἰεπι. 
1,9. Μιὰς Θυΐ πηι}. ἂρ. ΒΚ. Ῥ]τη. ἘρΡ. 9, 80. 

. 48, τέλειοι. Ψιάδ δ'οῃ}. [0 15 ΠΘΓΘ 1566 ἴῃ 8 πΊοΓΑ] 
56η86. δο Νοδὴ 18 σἂ] δα (6816 ῬΗΠΟοηα 3δὅ4. (.) 1η 
βογιρίυγᾶ τέλειος ; ἃ8 ρῬοββθβϑϑίηρ ηοΐ 0Π6 νἱτίι6 Ὀιΐ 8]]. 
Απὰ 2ώοἷ. 1, 4. αἴϊογ ἰογαγϊηρ βοπγα ( γβιϊδη5 τέλειοι 
8.148 (Ἔαχαροίοδ}} γ) ἐν μήδενι λειπομένους. 1. ΙΒοοΓΔί. 
δρυὰ ἥεί. Ηδ ψνῇο ἴονεβ ἢ15 ἔτ θηᾶβ ομἶψ, 18 ποῖ 
Ρογίδουυ, θυΐ ἴῃ ρμαγέ, ροοά ; 5βίησα ἢ οὐρῇϊ ἴο ἴονα 
αἰ: τ8 ᾿παγιἰαἰηρ [Π6 σοτηηοη Βαΐῃογ δηὰ οά οἵ 
411. ΟΕἰσογο ργὸ Μϑιςεὶίο, 8. Αηϊπηιπὶ νίησογθ, 1γᾶ- 
οὐπηαϊδπι σοῦ! 6 ΓΘ, νἹοίου Δ Π| ΓΘ ΠΊΡΟΓΑΓΘ, Δαν ΓΒΆΓΙῸ 
ΠΟὈΙΠ 416, Ιησθηϊο, νἱγίαϊθ ριϑίδηϊθιῃ, ΠΟῸΠ τηοάο 
δχίοιϊογσο Ἰδοθηΐίθηι 564 οὐδ ΔΊ 011 Εσαγα 6]0.}8 ΡΓ]1511- 
δηλ ἀϊρηϊδίθιῃ : Θο 411 ἔμεϊδί, πο αἜρὸ δὰπὶ οσὐτὴ 
5Θ11Π|}}}}18 ΥἹ]Γ1]8 ΠσΟΠΊρΡΑΙΟ,; 864 511}1}ΠΠπλὰπὸ [260 1μάϊςο, 
ΡΙυι. ὅδο. Ε. ΡΙ}1]. 1, 17, 8. ει. Βα γα ρογίδοι ἴῃ. 
Ιονθ. ὅο δὲ, [μικα σοποϊιιάθ8 {π6 ρϑγδ δὶ ρίαςσθ στῇ 
1η6 ργεοερί, Β86 γε ἐθθη πηϑγοι], 88 γον ΕδίΠοσ τη 
Ηδάνθη 15 τπογοι]. Μ. Απίοῃ. 10, 8. βᾶγ8, 6 
Βοάβ ἀο ποῖ Ψψδηΐ υ ἴο Παέέογ', διιέ ἐο ἐπιϊέαξε ἐΐοηι. 

ΓΗΑΡ, Γ᾽. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. προσέχετε, 561]. νοῦν. Τῇ οοπέγαγῳ ποτὰ 
15 οὐμἱ (δα [ἢ οἷν ρῆγαβο, πεὶπά τ[ῃδΐ γου ἀο, ὅτο. ψ οὶ 
ἈΡΡΘΔΓΒ ίο ΡῈ {Π6 θδ6βῖ νογβίοη οἵ (6 ψογά. ΕἘυίῆγηι. 
{Π}8, ΝΘΓῪ }υἀ]οἸουγ, Ροϊηΐβ οὖ σοηποοίίοη : Φυτεύ- 
σας ἤδη τὰς ἀρετὰς, λοιπὸν ἀναιρεῖ καὶ τὸ παραφυόμενον 
καὶ ἐνοχλοὺν αὐταῖς πάθος, λέγω δὴ τὴν κενοδοξίαν, “ἦν 
καὶ, μετὰ τὸ φυτεῦσαι τὰ κατορθώματα, ἀνασπᾷ, δίοτι οὐ 
πρὸ τούτων, ἀλλὰ μετὰ ταῦτα παραφύεται. [Κενοδοξία. 
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γὰρ, Τὸ πρὸς ἐπίδειξιν ἀνθρώπων κατορθοῦν τι" Καὶ ὅρα, ᾿ 
πόθεν ἄρχεται διώκειν αὐτήν ; ἀπὸ τῆς ἐλεημοσύνης, καὶ 
τῆς εὐχῆς, καὶ τῆς νηστείας. ΜδηΥ ΜΑΝ. τοδά δικαιο- 
σύνην ; Ὀιι ([Π6 σομηπιοη τοδάϊηρ 18 ψ6]}} ἀείβηαβα ὈΥ͂ 
ἡνειβίειη. β 

1. μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ παρὰ τῷ πατρὶ 
--τοροβίζιπι ἀρὰ. 80 1ὴ Τἢμυογά. Τ.1,216, ᾧ. κεί- 
σεται σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐσαεὶ ἀναγράπ- 
τος. ιν εἴϑ. ᾳφυοΐ68 Ι)6ηη. (. Ρῆογιῃ. ΠΪορ. ἰμΔϑεί, 4. 
87. Ατγίδη. ἔρ. 48. ἢ]. 1, 161, 16. βοῆ. ΤΠΘΌ. 
ὅ44. 

4. μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου. 1ἰ ἴδ ῃονν ἀρταοά ὈΥ 
16 Ὀσδδβῖ σοπηπγχροηίδίοτΙβ {πὶ {158 ταῦβὶ ἢοΐ Ὀ6 (6 ἢ 
φγοργὶὲ (ἴον ἴΠ6γὸ 18 Ὠο Ῥγοοῦ (δι (6 6ν85 [Δα ἃ ου8- 
ἴοτῃ οἵ βουιηαϊηρ ἃ {ππηροὶ ἤθη {ΠΟΥ͂ ρανα 41Π|8), 
θυΐ ἐπιργοργὸ. “ΓἢΘ Ρἤῇγαβα 8]:ρ0Ώ1Π68 ἴο ἀο δηγ {Π]πρ' 
οϑβίθηϊζδιϊ ουΒ]Υ ; 8ΔΠ4 866Π|8 ἴο ἤᾶνα Ὀδ6ῃ ἃ ργονθγθ]δὶ 
δχριθβϑϑίοη. Τἢυϑ 2] 14η, ΚΝ. Η. Φ, 44.. εἴἵοα Ὀγ 7 ε8- 
ἴοῃ, ἃριιὰ Βονυϑῦ, ΨΏΘΓΘ 10 18 8814, ““ ἃ τηδη ψου]ὰ 
ποῦ αἰβρίαν {π6 ρἰοίαγα ἢ6 ἢδα ἴο βῆον ;᾽ πρὶν ἢ Σαλ- 
πίγκτην παρεστήσατο, καὶ προσέταξεν αὐτῷ τὸ παρορμή- 
τικὸν ἐμπνεύσαι μέλος. β 

2. οἱ ὑποκριταὶ. ΨΙ2άα δοβι]. 1,6χ. Υ εἴβ8. οἴϊθϑ ὅθῃηθο. 
Ηἰ:ἸΡγ. 959. (ἰἷς. ἀε ΟΠἶῆο. 1, 18. δπὰ ὅϑδϑγῃ. ἀθ Τϑι- 
Ροσθ. Νοπῆθη διιίδθη) Πυροοτγιῖβε ὑγϑηβ᾽δίαπι οϑὲ ἃ 85ρΡ6- 
οἴ86 ΘΟΓΌΆΠΙ, 40] βροοίδου 18 ἰοοίᾶ ἴλςο]6 ἱποδάυηῖ, ἀ18- 
εἰηρσαδηίθ8 νὰ] ἘΠῚ σέογι]6 0 ἢϊνθοαι6 οοἴογθ, εἰ οϑῖο- 
ΓΒ ἈἸΡΙΘη18, Ὠα Θηζ68 5: Πλ} Δ ογὰ ΟΥἹ8Β ᾿πΐθ8, ρῪΡ- 
βαΐα, δ νᾶγίο σοΐογα αἰβιϊησία, πΠοηππηηϊδπη) ς0]Ϊ8 οἱ 
ἸηΔη18 ογοίᾶ ρογιαηροηίθβ. Ὑ]1άδ οἱ Ευδβίῃ. δὰ 1]. ἡ. 
Ρ. 664. ὃ. ΤΠΕοΟΡ γ]δοΐ ἰη ]οα. εἰ Κορθοῆθγ. Δηδὶ. 

2. ἀπέχουσι τὸν μισθὸν α. Τα ΟἸἰαββίοδὶ ψσοῦϑ 
ΡΓοίδν ἀπολαμβάνω. ὅο ἃ (οπμιο ΨΓΙΟΓ 1η ΑἸἤρη. 
940. Α. ἐγκωμιάϑων αὐτὸν----ἀπέλαβον τὴν χάριν. εἴ. 
οἰἴθ5 Αςομπιοί. 187. εἰ δὲ ἴδῃ, ὅτι ὑδρόχοει, δα! ἐλάμβανε 
μισθὸν, ἀπέχει τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 51]. 0. 104. ΜΊΒΙ πηᾶρ- 
Ὧδ 5018, 880 ν]ΓΟῸ “ΒΈΡΟΓα 6 ΒΘ] Δα] πη ΓΟ 68 811 ρ]ογῖδ. 
Νιαυμπηθγοιβ ρᾳ5888ρ68 Οὗ 8 5.11} Ὁ 86η86 δγ6 ργοάιυοθα 
ἔτοπι {πΠ6 Εδοθίη!οα] ψγοτβ ΌῪ Ὗ εἴβ. δηὰ δοϊοσῖρ. 
ἴῃ ἰοοο, δὰ ὕγ δε ιοϊά. δρυά Μορυβομεη. ἴῃ Ν, Τὶ οχ 
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Ταϊηάσ 1Πυ8ὲ.. 66, Βυ]οῖκ. οἸΐο8 Εριςί. 8,2. γίογρ, 
Ἔσχροβίηρ [ἢ [ον οὗ ἔποβο Ψηο ἀο ποί(δίηρ Ὀὰΐ οὖ 
οὗ τοραγά ἰο [86 ρυδ]ῖο εγθ, 8878, ἀπέχεις ἅπαντα. 

8. μὴ γνώτω καὶ ἀριστερά σοφ. ΔῊ ὨγροΙθΟ]1681. δηά 
Ρτοόνθῦθιαὶ ἔογπι οὗ Θχργθβϑίοῃ, δΙΒῸ γΊπρ, (8 στγεδίεβὶ 
Ροβϑίῖθ βθογεου. ἀοξίΐοηῃ (βδγ8 Ἦ δἴ8.) 18 ῬΎορϑυ νυ 
διε θυϊδὰ το {π6 τῖρῃς Πδηκ, 88 θδιηρς ἴλογα υδοα (Δ 
{86 Ἰεῖ. Ὠιοά. 81ς. 8, Φ. ἡ μὲν δεξία τοὺς δακτύλους--- 
χρημάτων. ()᾽ 58.) Μιᾶς Οδίακ. 

4. Τδα ρἤγαβαβ ἐν τῴ κρύπτῷ δηῃὰ ἐν τῷ Φανερῷ ἅτ 
ἴογ κρυπτώς Δ Φανερώς. ὶ αν τ 

᾿ ὅ. ἀμὴν, λέγω ὑμιῖν---ἀπέχουσι. ΟὈΒβασνα [Π6 6ηι- 
ῬθΔ5818, ψηϊοι Οτίβοη. 46 γαῖ. ὃ ὅ4. [85 λυ] Ιου Υ 
"]υϑίγαίοὰ. Ἤν 

ὅ. ἐν ταῖς γωνίαις τών πλατειῶν. ὟΥ Βότα (ἢ βἰχαοίϑ 
τηροί, δηἀ ψὨογα ἔΠ6ΓΘ 18 {πο ΓΟΌγο ἃ ργοδίοσ σοῃ- 
σοιΐγβα οὐ ρδββθῆρεθ, 88 ΨῈ6]} 85 ἃ Ὀσόδθσ 8}ᾶ(ο ἴὨ 
ψῃ]οἢ (ο Ὀ6 ορβοῦνθα. ὁ “ν ΠΕ 

ὅ. ἐστώτες. ΟἸΔ8[6}}1οὸ 1η ΑΠποί. 110. (Δ Κ68 11 8::1- 
ὈΪΥ ἴον δεὲηρ ; βίῃςδ [Π6 νγογά ΒΟυλΘΙ1Π168 5]: 5}18168 ε556, 
ΟΓ 846838..0 Βιυΐ 1 “8 "οἱ πημ808ὶ ἰο [ἢ 6 6.8, δὰ 
ανθῃ {Π6 Οτοαῖϑβ, ἴο ΡΓΔΥ δέαμαϊηρ, ἃ8 ἢ88 Ὀ6θὴ ρσχονϑ 
Ὀγ ΑἸΪαγά. δίοοϊ. ἰῃ ἢος ἰΙοςο. Ζεϊοιοῖ.. ΦΡΘΟ. Οὐ. ἴῃ 
Νον. 1 θβϑῖ. οχ ὨυΠλιϑ:η 8.18. δης1αι18,. Τοίοεγεα [ὁ Ὦγ 
ΚοΘΟΏΘΓ, δηα Θβρθοῖδ! ]ν Ὀγ ὙΥ οἴβ. ἰη ]οος.. (οπραγθ 
Μεσςο. 9, 95. ας. 18,11. ἤδη. 9, Φ0. Μεγ), 19, 77. 

ὅ. ὅχως ἂν φανώσι. )ι εἴϑ. σοηράγο5 τ ρθη. ἐδ 
Οτγαί. ᾧ 20. δηὰ Ηογαί. Ερϊ8ι. 1,16. 

6. εἰς τὸ ταμιεῖον. ΤΉΥ, μεναία ογταίοσυ Κυϊποοὶ 
οὔβογναϑ, [Πδὲ 1ἴ ΔΏΒ ΕΓΒ ἴο [ῃ6 Η οὔτ. ΓΙ 29), δὴ ὕὑρροῖῦ 
ΤΌΟΠΩ, 86[ δρατγὶ (0 γϑιγθιηθηΐ δηὰ ργάγεσ, ἃπιοηρ {Π|Ὲ 
Οτ θη 419 ; βοπηθιπι68 οἰ ἰεα [Π6 ὑπερῷον. ὙἹΙάο ποῖ. 
86 Μδεῖς. 2, 8. εἱ νιίγιηρ. ἀ6 δγηδρ. 1, 1,6. Οπρϑη, 
ἂς Οτγαῖ. ᾧ ὅδ. ψ ἢ πλοῖο ΡΙΘΙΥ ἴδῃ Ἰααρπιηθηϊ, 8116- 
δου ΖΘ8 {{118. τ 

. θ. πατὴρ σου ὃ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ. ἋὟΑἀὐτοῖ. οομ;- 
Ρᾶγεβ Αττγίδη, Εριοί. 1, 14. ὅταν κλείσητε τὰς θύρας, 
νοὶ σκότος ἔνδον ποιήσητε, μέμνηθε μηδέποτε λέγειν, ὅτι 
μόνοι ἐστέ" οὐδὲ ἐστε, αλλ᾽ ὁ θεὸς ἔνδον ἐστί, καὶ ὁ ὑμετέ- 
βος δαίμων ἔνδον ἐστὶ, καὶ τίς τούτοις χρεία φώτος εἰς τὸ 
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βλέπειν τὶ ποιεῖτε; ΜοοδΙ 8, [0]. 40,1. Τὰ οἰδιη δ 
τ ΗΒ ἴῃ οὔου]ίο, ἀρὸ νοσοὸ δχδιάίΐδιῃ ἴθ 1 ρεορᾶ- 
ζυ10. 
6. ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. ΝΙΏΘΙΥ, ἴῃ [88 ῬΓα- 
8686 οὗ Δηρθ}8 βηἃ ἀγοθδηρο5, δηα ἴΠ6 ρσαηθγαὶ 8ἃ8- 
56 ΠΡ] οὔ δὲ πλθῇ πιδάβ ρεγίεοί, ἄς, Ευζῆ. 

7. μὴ βατταλογήσητε. [088 πὸϊ ραῦγ οι, ῬΓΟΙ͂Χ, 

δΔηα {Πογοίοσγα νϑΐη, ι.581688, δηα ἔοο 811 Βρθθοῦ. Τὴ6 
Οτοοκ 1 χὶσόργαρμοιβ Ἵχρίδιη βαττολογία ὮΥ πολὺν 
λογία, ἀργαλογία, ἀκαιρολογία (ἴον {86 ψογὰ 166] 18 
ποῖ ουπὰ ἴῃ {π6 ΟὙΘοκ δυῖμοῖβ ρὑγοδογναα [0 18) ; 
Δη6 ΟἸοδ8. νεἰί. βαττόλαλος, σΑΥΓΌΪΏΒ. 
, ἢ, οἱ ἐθνικοί. ΤῊΏΘ 7168 οΔ]16ἃ τῆς] ΟὟ πβίοῃ 
ΩΝ (λάορ) ; «}} σίπογβ ΞΔ (ἔθνη). ΝΥ εἴ8. 

7. δοκοῦσι “γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολνλογίᾳ, Τη6 (ὐοπηιηδηΐα- 
ἴοτβ 1611] ἃ5 δὲ (818 185 ἃ Ηδυτγαιβηῃ. [{ 18 ἰουηά, 
Βονενοσ, ἴῃ ϑάρῃ. ΑἹ]. 968. θάνοντ᾽ ἂν οἰμώξειαν ἐν 

ίᾳ δορός. ' 
Ἢ Οἰπίει δα δοίογε ἰτοαϊεὰ οὐ ἰθοβα ὙΠῸ ῥΓΑΥ͂ 
ἐπᾶξ ΠΟΥ πΊΔΥ ἄδοεῖνα οὐΐογθ. ΝΟΥ ἢ6 δάνογίβ ἴο 
{π6 σ886 οὗ ἰἴοβα ψῆο ἰῃ ργδυϑγ ἀἄθοοῖνο ἐῤειηδοίυοδ; 
Ψ0Ὸ 086 νεγθοβα σοροιτοπβ, ποῦ Δρργοδοῃιηρ [Π6 
Τοϊτγ ψἱπ ἄμα γονογθηςα, μὰ αἰ ΘΥ]Ὡρ᾽ ΠΊΔΠΥ ΠΗ. Β 
ἱποοηβι ἀγαθοὶ πὰ ἰὈο  8ῃ1γ.. ὙΠΘΥ δάάγθϑϑ (ἢ6 
ΑἸ ὮΥ 88 1 τον ἀουρίοα Π18 ἀποιυίοαρθ, ἃ8 18 1 
ὝΘΙΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο0 840 {Π6 58π|6 [Ὠϊηρ' 80 ΤΏΔΏΥ {1Π|68 
ονοσ, ἰδὲ μα πιρς υπάοιβίδηα ἃηα ποῖ ἔογρεῖ; οὗ 
88 1 ἸΠοῪ ἀουλίοα οἵ [8 ευξδάοηι; 88 16 Ὧς σου]ὰ θ68 
σιτία ἄνα ὈΥ ἃ ον οἵἁἩ ψογάβ, δηά ἢπ8 Ὀ6 πιονοά 
ἴο χίνε ψβδξ οἰμεγν δα ἢθ ψουϊὰ ποῖ ἴᾶνε ρτγδηϊεά ; 
ΟΥ 88 ἢ {πον ἀουλίοά οὗἉ 58 φσοοάπεδ5, ΜΟΙ οου]ὰ 
ῃερρᾶ ἴο Ρ6 βυράιοά ὈΥ ᾿πωροτίπμῃαϊα 5010] {84 {1008.ὕ 

Χο. Μραι. 1. εὔχετο πρὸς τοὺς θεοὺς ἀπλώς τ᾽ ἀγαθὰ 
δίδοναι, αἷς τοὺς θεοὺς κάλλιστα εἰδότας, ὁποῖα ἀγαθὰ ἐστι. 
Ῥοείδ ἂρ. Ρ]αὶ. Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ μὰν ἐσθλὰ καὶ εὐχο- 

μένοις καὶ ἀνεύκτοις ἼΑμμι δίδου" τὰ δὲ δεινὰ καὶ εὐχομέ- 
γοις ἀναλέξειν. ΜὶάΘ Ηε]οά. 4. Ρ. 188. Ζ7υνθηᾶὶ, 10, 
ἡ. Ἐνοτίάγα ἀοπιοβ ἰοίαβ ορίϑῃ 1008 1ρ88 Ὠ] [861168.--- 

δὶ σοηϑ ἴηι νῖ8, ρου πη [68 1ρ818 ΕΣ ΡΘΠάθγα ὨμΠΉ1Π 1018, 

υϊά Οοηνοηΐαί πορῖ8, σερύϑαας δι} α11}16 Ποϑίγ!8 : 
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Νδῃ ῥγὸ δαϑ αι Δρ(Ιβϑπηα συξαθθ ἀάρυηΐς Ὠ7[. 
Οδγίοσ δὲ 1118 ἢοπγο, 40}8Π| 510] ; ΠΟ 8Δῃ:ΠΟΣΊΠΊ [π|- 
Ῥυΐβυ, οὐ σοῦ πιαρηᾶαια συρΙαΐηα ἀποί!, (Οπ]υρίαιη 
Ῥοζίπηιιβ, Ῥαγίπιηααθ ὑχοῦβ: δὲ 1118 Νοίιπι,, αυὶ 
ΡῬθοΥΙ, 4υδ δαᾳιι6. ἐπΐυχα 511 ὑχοῦ. Οτγαηάσμῃ οδβί, υἱ 
810 ΤΠ 88Πη8 [ἢ ΘσΟΙΡΟΓΘ 88Π0ῶὼ. Ἦείϑβίβιη. 

9. οὕτως οὖν προσεύχεσθε. ΕΛ γι 118 54 γ8 {πᾶς ΟἿΓ 
αν] ΟΙΓ ἢ88 ρίνοϑη 115 (ἢ15. ὅογηι οἱ ργάγοϑγ, ποῖ [δὶ 6 
Βῃῆοι] ἃ 186 10 οηἶν, θυΐ ἐπᾶΐ, πανίηρ [18 )ομπέαϊη οὗ 
ῬΥΩΥΘΥ, ἍῸ ΤΩΔΥ 1ῃΠό6η66 ἄταν οὐ ρΡΓθοδίογυ {ποι ρ 8. 
Οπ {π6 βυῦ]εοὶ οὗ ργᾶγογ ίο αοά, {68 ἃΓ6 ἸΔΗ͂ 
δουία δηά 78 ΟὈδογνϑίϊοηβ ἴῃ Μάᾶχ. Τγγ. 1)188. 10, 
Ρ. 814; δηά 1 Ὀμιοβίγ. ν. Α. 4, 40, ρΡ. 181 ; ἴοσγ 
Β0ΠΊ6 οὗἩ ψῃΐςι, μονανογ, 1 βυϑρθοῖ (Πδὲ (ὮΘΥ ἅγα 1ῃ- 
ἀορίρα ἰο {π6 δοτγρίαγοβ Ὀοίἢ οἵὗὨ (ῃ6 ΟἹά δῃὰ Νὸν 
᾿Γεδίδιηθηΐ : 6χ. ρῖ. ἴῃ ἴΠ6 ἐσέξον' γα Ὦδνα, ξυνείρω γὰρ 
τὰ πάντι ἐς εὐχὴν μίαν, καὶ προσιὼν τοῖς βωμοῖς, ὧδε 
εὔχομαι, ὧν Θεοὶ, δοίητέ μοι τὰ ὀφειλόμενα---αὐεο. τι δὶ 
οοπυοηϊαπέ. Ῥτονοτ ; ἔδοαὰ τη ψ ἔοοά σονοηϊθηΐ 
ἴῸΓ Πη6, ὅτα. ᾿ 

οὕτως, ἴῃ {Π|5 ΠΊΔΏΠΘΓ, (18 86η86. ὙΠοΟΙΡἢ Ψ6 8ΓΘ 
ποῖ τοαυϊγοά ἴο 86 (6 ὑϑγν τ0ογα5 ἃ8 οἴζϊθῃ ἃ8 Ὑ6 
ὈΓΔΥ, γεϑῖ 10 Β66Π18 Γονθγθηί14] δηά ργορεδῖῦ ἴο ἑποίμαθ 
1156 ΡΓΑγθ, Μη οἢ (45 εί8. οὔϑθγνϑ) σοῃίδιῃ8 8]]} 
{Π1ηρ8 1Πᾶἴ σδη ὕ6 ἀϑἰ.οὰ οἵ (σοά, τοροῖθογ ἢ δη 

, δΔοκΚηον]δαρτηδηΐ οὗ ἢ18 αἰνιηθ τηδ] θῖν δηά ῬΟΎῸΓ, 
αἰ οὗ ον ονη βυῤδ]θοιϊίοη. Ηδ 8͵80 γσϑῃηαγκϑ (ἢ δὲ 10 
18 ΘΠΕΓΓΟΙΥ σοιῃροβϑα οἵ .6ν18}} ἔογπλ} 148 5Κ1{}}γ ρας 
τοροϑίθογ. 

9. πάτερ ἡ. ε. ν. ο. Ιζ 15 ἴθτα )υ Δ] οἱ οὐ} ομβεγνεά 
Ὁγ ΕἸ Πγπιΐὰϑ : κελευεί λέγειν τὰ πὰτερ---ἶνα μιμνησκώ- 
μεθα τῆς ἄνωθεν εὐγενείας, καὶ οἵας δωρεᾶς ἠξιώθημεν, 
υἱοθετηθέντες τῷ Θεῴ, καὶ ἵνα ἀξίως πατρὸς τοιούτου 
πολιτευώμεθα" ὃ γὰρ φαύλως μὲν βιών, πατέρα δὲ ἑαυτοῦ 
τὸν Θεὸν ὀνομάϑων, καταψεύδεται, καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἑαυτοῦ. 
Αττγίδη, Εριοῖ, 1.. 1. σομδίάαγ Οοα 845 ουὖῦ ἔδίεγ 
Δη4 οὐ ᾿ιοδ4 ; δηά, ἴῃ σᾶρ. 0, 6 ἰγθαίβ περὶ τῆς 
συγγένειας τιυῦ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. ἨἩοτοάοίῃ8 4ἴ30, 1. 
4, 50. β8λγ5 {παᾶΐ, διηῆοηρ 6 ϑουτῃ!η8, Ζεῦς δὲ, 
(ὀρθότατα, κατὰ γνώμην γὲ τὴν ἐμὴν,) καλέεται Παπαῖος, 
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ἰ. 6, πατὴρ ἀνδρών τε Θεῶν τε: ΜΏΘΓα σοηϑ {ἢ 
Ιρατῃθά δπηοίδιϊοη οὐ  ΔΙσκῆδθγ. ΒυΙΚΊοΥ οἰΐο8 Μᾶχ. 
Τγγ. Ὁ. 88. ὁ τῶν ὄντων πατὴρ. 115 ΝΘΙῪ ΘΧΡΓΕΒ- 
βίοῃ 15 Τουηπὰ ἴῃ {Π6 ΚδὈΙηοαὶ ψ τι 8 ; 6Χ. ΡΊ. 
(οά. 2οπι. ἀρ. ΒιὶκΚ. ὅ'ὅ66 α͵80 ὴ εἰβίοιη. 

9. ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Οὔβογνα {Π6 186 οὗ {Π| 6 
ἱπιρογαίϊνα ἔον {6 ορίαῖῖνθ. Τῆς ψογάβ οἵ {Π}5 δηά 
[Π6 [Ὁ] ον ηρ οἰδιβ6 ἄγ ῃοΐ (βᾶγ8 ὟΥ εἴ8.) Ραιθηῃηι πὶ 
βοὰ δάογδηιμαπι : οἱ 1)6] τηϑ]θϑίδίθπη Δρ ΟϑΟΘ ἢ 11 ΠῚ 
οοἰδη 1406. --- Ὑ᾽ εἰδίοϊη τπ8 Ρδγαρῆγῆβοβ : Τὸ 
Πδυτ Ἰαυάδηλι5, [6 οΟἰ ΘὈΓαπλ8, [π|π| τηδ]εϑίδίθπ, 
ΠΟ] Π}118, {1 80}118 οί γη 8, {1 Βο᾽ 8 1] ΘΏ5.18, τ 80- 
08 ΕΌΪ 58 ἘἔΠ[εςϊ8, πιἢ 1} ΕἸΌῚ δϑί 8ϊτ116, δὰΐ βοουηάυτῃ, 
ἴὰ Βυρτα οὔληΐα θη Π68, [85 Ἰαἀ68 ἀεργεβα] σΙηΊ18, 
ἴὰ οἵηὶ ἰδιιάθ ποβίγᾶ τΏ8]0Γ 68, (88 ν]γίυ 65 6 ῦ6- 
1116 τη 8 Ὠοϑίγα π6 οορ!ίδίϊοηα αὐ] 46 πὶ 8818 6556- 
αυϊέαν. 

10. γενηθήτω τὸ θέλημά σου )ιηείδβίοίῃη τοιηαΓΚβ : 
“««(ἀπι ἀἰϊσίταυβ: δάνϑηϊδί γορησπη τἀππ|, Ὀσγου1- 
τὴ. ορεοα!Ἰοηςίαπι δοίίνδαπι; οὰπὶ νογὸ 8 1Π}18: Ηδί 
νοϊυπί88 ἰυ8, ρτοπηπ|ι18 οἰαπὶ ΟΡ ΘΠ 1417} ΡΔ88ὶ- 
νᾶῖῃ, υἱ ἴῃ δο0118 Ιοααυηΐαγ. ΨΜοϊπηίαα 1)61 ὀρροῃ!- 
ἀὰγ νο]απίδί!: Ὠοταΐππτῃ ; νο]υηΐ ὨΟΙΏΪ 658 6886 ἀἰν 68, 
ὨΟΏΟΓΑΙΙ, ΝΊΝ], 3221 Γοσίδ 6 ν᾽] θηῖθ8, Π1}}}18 1Π]0 118 
ΘΌΠΟΧΙΙ. ΑἹ 060 8:0)Ὀ06 8116 Γ ν]ἀεδίαν, αἱ Ὧ08 ναἱϊὰ 
οὐπὶ πο Ὑ0]9. οπὶ ραυρογίδίθ, οὐπὶ Πυτη}} 1416 οἴ ΠΊο- 
Ι681118 σομῆϊοαΓὶ ; ηπιὸ οα8ι νοϊαηΐδίοπη ποϑίγαπι α1- 
νης: Δοσοιηοάδζο, προ γίο 6}118 ΠῸ8 50] ΠΟ ΓΘ, ΠΟΒ416 
ἰοΐοβ 1}}1} ρῬαδγπηιθγα ἀθθθιηυϑ. 1 ϑδᾶπ). 8, 18. ὦ. 
ϑαη. 156, 920. 1 Μᾶδοο. 8,60. Μαῖίῃ. 90, 42. Αοἰ. 
921, 14, 2, ὅδ. 16,10. οπι. 9,19. Βαϊ. 101, 2. 
185, 6. Βογδςοίῃ, ἴ. 290,2. Θιυικηδιίη οϑί ογδίιο Ὁσο- 
ν99 ΚΕ. ΕἸΙ6Ζοῦ ἀϊςοϊῖ : Ψοϊυπίδίθπη ἕσδαι ἴα ἴῃ 
ΓΟ 1 18 βυρογ, οἱ ἀαΐο αυϊεΐδθπι βρ: ΓΙ 8 {ΠπΠΘ ΠΡ} ἰ6 
ἰηέτα. Βογοβοθῃ. ΒΚ. 61. Π᾿χις ΑΡταἤδηλ8 : ἐρὸ 
ΒΌΠῚ ΟΔΙΟ Οἱ 580 ρ018, 6ΕΡῸ ΠΟΙῚ6 ἢϊς, δ ογᾶ8 [ἢ 86ρι}]- 
ΟΓῸ ; 78π| ἔδοϊ τη δι πὶ, ΡΟΓΓΟ αυδά 1)ειι5 δ. Β. νοϊπογιε 
βογὶ τῇ ταυηάο 510, ἔδλοϊοί.--Εριοἴοί, 18. μὴ ϑήτει τὰ 

- γενόμενα γίνεσθαι ἐἰς θέλεις" ἀλλὰ θέλε τὰ γινόμενα αἷς 
γίνεται, καὶ εὖ ποιήσεις. Απὰ 79. εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς 
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φίλον, τάυτη γινέσθω. Μιά6 74 ὶις. δ. Ῥγίδδς. 98. 
ΕςοΪ68. διηγγηθυϑ ἀρ ὑπὸ ἀν Ῥοϊγοάγρι. (Ἰθδηί 68. 
ΑὨΔδο]. Ἐριρτ. 1, 18,9. Ῥβ!δάς. Αὐτγ. (δση. 17. 
Τοῦ] 84η. [Ι͂ἢ ἢος ἀϊςοίο δά β8υῇδγθηςαπι Ὡ08 0808 
δΔἀπμηοηθηλι8, Αὐγίδη. Ερὶοί. 2, 17. μηδὲν ἄλλο θέλει, 
ἡ ὦ ὁ Θεὺς θέλει, τὴν ἐκκλισιν τῴ Θἔῳ χάρισαι, ἐκείνῳ 
παραδὰς, ἐκείνος κυβερνάτω. ὅθηθα. Ερ. 74. Ρ]δοραί 
Βοιηὶ, φυϊἀαιιοά 1)60 ρῥ]αςου. 

10. αἷς ἐν οὐρανῷ, καὶ ε. τ. γ. ἘΧΑΙΊΡΙ68 οὗὨἁ {Π18.6}» 
110518: οὗ οὕτω τὸ δαἀυςεα Ὀγ γ᾽ εἴ8. ἴτοτὰ [κις. 6, 81. 
2ο. 20, 21. Αεί. 7,51. ΡΙυι. 460. κ. Ηδοτοά. 7, 198. 
δῃά 8, 64.. 1 δΔὐαὰ Τμιογα. 8,.1. αἷς ἔδοξαν αὐτοῖς, 
καὶ ἐποίουν ταῦτα. Νοη ρδίιοτυηΐϊ ογΓαϊηδ 1 ΠΟΘ] 8 
ὭΟΠ ΔρΏΟΒΟΟΓα οἰΐδιῃ 11], αὰϊ ἀυδιίαγαηί, υἱγαπὶ 
Ρτονϊἀδηια ουγαγοῖ [ογγαη οἵ σθ8 ἢοιηϊπμαπμ. Ψ146 
Ατίβϑίος. ἀθ Ῥαγί. Αη. 1, 1. Ατστγίδπ. Ἐρίςξ. 1, 12. ᾿ 
(σις. Αο. 2, 1, 7. ἄς Ναί. Ὁ. 2, 4. ἃ δ. 1)1οά. 8ῖο. Φ, 
80. ΟἸαυά. ἴῃ Βυ8. 1. δεβρθ τ21}1-------ΏΟἢ ἃγίθ ΓερΊὶ. 
Τλισδη,.2, 267. ῬΏϊϊο, 2, 61,50. Τὴ ψπο]ο βθη- 
ἴ6ῃς6 18 {8 ρΑΓΔΡἤηΓαβαα Ὀγν Βοϑθηπη] 6 γ : ΝΟΒ δι.- 
(επὰ Ργδοδίμιγ οὐ αυὰπι Ρ] ΣΙ 18 ποι ηθ 8 σΘοη ηραῖ 
ἀοοίγιηα (ὨγΙβιὶ 1}ΠιβίγαΓὶ, 6] 546 ἸΘρὶθι5 πη θη Δ:1. 
Οπ (Π15. ἰοχὺ 866 δῇ δαῖτ] ϑεγιηοη Ὦγ Βίσπορ 
Τοονῖι, τοοθΏ !Υ ρυΠ 8ῃη6α (αἱ {Π6 βιυρροδβιίοη οὐ Ὠγ. 
Ῥαγτὴ Ὀγ Μτ. Νιοδοίβ.. ΤΒ6 εἰδυβ86 ἐλθέτω ὑβ. σ. ἰδ 
(ῃ.8 Θχρίδιηθα Ὀγ [π6 Ἰδαγηθα Ῥχεϊαΐθ :- “ΤΠ τηθδῃ- 
ἰηρ 15, (ἢ! ψ6 ϑθου]α τηᾶκα 1{ ἃ οσοηϑίδηΐ δΔηἋ ῬΘΙΡρΕ- 
ἴ..8] δι )]εοῖ οὗ ουν ρθε οη8 ἴο ΑἸπιρ γ αοά, ἐμαὶ 
(Π18 (ΔοΒρε]-ϑἰδίθ, οὐ Ὁλεμγοὴὶ ὁ" Οὐγὶδί, δὸ ϑερωη απὰ 
εδἰαδἐϊδλοα οη οαγίἠ, ταᾶῦ, {πγουρἢ ἢ͵8 στάςο, θ6. 51}}} 
δάναῃορά δῃη6 οαγγιθα οἡ, {1} δἱ ἰθηρίῃ 11 ασγῖνα αἱ 
{μὰ πιαίαγ!ν δηὰ σοσωρ  θίοῃ, --- (Πᾶς ἸΠΙν Βα υ, 
ὉΠ, Δη6 Βριγυ8] ρογίδοϊοη, νν ἰσἢ 6 δι} .Δ6- 
εγθθα δῃὰ ρῥγοιηϊ!86α {πδὲ 1{ 888} ἰῃ {1π16 αἰδίῃ.᾽" 

ἼΠ6 βυβθ)δοί 18. (Δί ογ 1] ἰ8ἰγαίοα ἢ 8η δχςορὶ]οπέ 
ϑου 0 Ὀν )γ. (ἸάγΚο, ἔγομη ψἤοἢ 1 ἰὰν θϑέοσα τὴν 
Τοδάογβ. {πΠ6. [Ὁ] ον ηρ οχίγαοίβ : “ αοα 18 ΒΥ παίτθ 
Κιῃρ ονοῦ 411; δηᾶ ᾿}8 Κιηράοιῃ ἰ5 (6 []ηΐνογβο. 
1Π6 Κιηράοιῃ οὗὨἨ Οοα ρῥΓΠΟΙρΑ ΠΥ σοηβιϑι8 ἴῃ ἢΪ5 
Ξονετηιηδης οἵὁ ΓΟΔΘΟΏΔΌ]6 δηα 1η|6]]Πρσϑηΐ ΟΓΘΑΒΌΓΘΒ ; 
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η ἢ15 θείην Βοενϑα δηᾶ θεγϑὰ ὃγ ἰῃσβϑα ΠῆοῸ δ δε 
Β8ΠῺ6 {{Π16 ἅΓ6 σᾶρδῦ!6 οἵ ἀἰβοθουηρ; ψἢοὺ Ὀγ {ΠΕῚΓ 
ΟΠ 8ΟΙΟΠ8 86ὲ ἔοσί ἢ ἢ18 ρἴογυ, δηα ποί ᾿πηογοὶυ ἰἢ 
(Πδὶς θαοίηρ δοίβα ροῦ ὈΥ ΠΊιη.--- 15 18 {Πδὶ ν ῃθΓο- 
ἸῺ ὈΓΠΟΙΡΕΙΠΥ οοηβίϑί (Π6 Κίηρσάοιυ ΟΓΘΟά : ἃ Κίηρ- 
ἄοπι Ὑπογοίη Βἢ]η68 ἔστ [ἢ6 σοοίῃθ88 ἃπα 1316 6 
8Δη4 τι ιϑάοτῃ δη4 ΠΟ] 1688 οὗ (Π6 ϑυργοῆθ (ὐονοσηοῦ, 
8ἃ8 ΟἸΘΑΓΥ 88 ΒΙ8. ΡΟΜΝΘΕ Δηα ἀοπιῃοη (068 ἰη ἢ}18 
τυ] ρ [Π6 ψ᾿οΪα πηδίθγιδὶ πηϊνογβα."-- ΒΥ βίη (15 
Κιηράομι οἵ Οαοὐ, (Πἷ9 818 ρονογηΐίηθηΐ Ὄνοσ ἐἢς 
Πρδγίβϑ. Δη6 ν}1}}8 οὐ [Π6 γσϑδοηδὶ ραγὶ οἵ [6 ογϑδίίοῃ, 
18 ΟρΡΡροβϑα δηά ν:}ϑἱοοῦ.--ΞἸ οΥΓάΘγ ἰο ἀΘβίγου ψῃ σῇ 
γγογκ8 οὐ ἰῃ6 εν, Οοα ν88 μ᾽ ϑαβϑὰ ἴο ρίνϑ δϑ8ἰ8. 
ΔΏΘΘ δῃά 5ἰτεηρί ἴο {πὲ ἰρῃς οὗἨ παῖυγα δηά σγὸϑδ- 
ΒΟΏ, ὈΥ τηδκίηρ τονοἰδίίοη οἱ ἢ: ηγ861}, ἔγοιι {1π|6 ἴο 
{π|6, ἴο 8 ἀερεπογδαία ψου]ὰ ;--ταῦ ἰδϑὲ ὈῪ δὲ8 ονῇ 
ΒΟ. ; (ἢδί, ὃγ 16 Καον]θάρθ, ψΟΥΒΠΙΡ, δηα ἰονο οὗ 
186 Οπε τὸ Οοά δὰ Μακον οἵ 8}1] [μη ρ8, 1ἢ ρυτν 
8η4 Πο] 688 οὗ ̓ ϊΐδ, 1 }ι.8{16 6, ΤΩ ΘΟ ΚῊ 688, δΔη ἃ υῃΐϊνοΓ- 
88] σΠΔΓΙΥ ἀηᾶ ροοΐ-}}} ἰονναγὰ8 δας ὁἴπογ, ἢ8 
τ σἢς Ὀτγίηρ ἰμθῖὰ θδοκΚ τοι ἃ βίαϊδ οἵ σϑηῆθγαὶ σογ- 
Τυρίοῃ, ἴο Ὀδοοπια Ψψοσίῃυ δηὰ οὐυβάϊθηϊ 8ιι:8]6ο 8 οὗ 
[5 Εδίμοτ᾿ 8 Κιηράοιι Οὗ ΕἸΡἬ ΘΟυ5η688."---  ΕῸΓ [Π15 
ΤΟΆΒΟΏ, ἐἦο δέαἐο οὗ ἐδε Οο9ρεϊ, ἐς Κοϊρίοη ὁ, Ολγίρέ, 
ἐδο οδεοάϊεποο οὐ Ἑαϊ, 18. ἴῃ δογίριαγα ρογρϑίυα!ν 
ϑβϑίγ] δα (Π6 ΚΙιηράοηι οὗ σα. ἡ 

11. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν δήμερον. Τη 
(86 Θχρ]οδϊοη οὗ {πΠ6 νογά ἐπ. ἰ(ἤθγθ ἢ88 Ὀθδῃ τοὶ 
ἀἴδγθηςσα οἵ οριπίοη. ὅ6ε ἵο]ῆ, (υγ. Ρῃ1]. Κοε- 
εἰογ᾿5 Αμῃαδϊθοίβ. δαϊπηϑϑὶι5 ἀθ Εσθηοσθ, ὑ. 812. 
ϑυ σοῦ ἜΒ6β. Εροϊ. 1 ν, - ΡΟ]. δύῃ. ἢ Ιοσο. Μϑην 
Δηζ6ηΐ δηά τοάθγῃ ΡΠ]ο]οριβίβ ἀογῖνοεὰ τῃ6 νόοσα 
ἔἴτοτα ἐπιοῦσα, 1. 6. ἡμέρα. ΤΠμόΥ ἀο Ὠοΐ, ΠΟΥΘΨΘΙ, 
ἅστοδ ἢ (ῃ6 Θχροβίίοη ἰουπάρα οὐ 1}}18 ἀογινδιιόμῃ. 
ΒοΙὴ8 880. (485 είβ δὰ Ῥϑυ08) (Παΐ 11 βίρῃϊμῆρβ 1π 
ιέκραπι ἐοπιριι6---ἴοῦ τἰῃ6 Πιΐυγα, ἴογ (ἢ6 τοπηαϊηάοΣ 
οὗ οὺγ νο98. Βιυυιῖ, 88 Μασκίδηα οὔβογνθβ, (ἢ18 ἰδ 
δοὶπρ ἐοο. αν. ΤΏ ὈΓΘΥΕΓ 85 τηθϑηΐ ἴο γθηϊηά υ8 
Οὗ οὖἦῦζ ἀαϊίν ἀπὰ σοηξιηι8ὶ ἀδρεπάασποο οὐ ΟΟα᾽ 8 
Ὀουηΐγ, δηά ἰπᾶὶ νὰ πιυδὲ οὶ δχρθοῖ 10 Ὁ01685 γγ 6 
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Β66Κ 10 ἴῃ ἀαὐίψ ργαψοῦ; δῃηὰ {πὲ 1 ψ88 Ἰῃοιμηθοηΐ 
ἴο 186 [Π68 ὈΓΑΥΘΓ ἀν, γα ἰθάγῃ ἔγοπη [Π6 ΒΔΕ] ΕΓΒ. 
Οἰδοῦβ, ἢ πλογα ργορϑὈ!]ν, σοηῆῃα 11 ἴο [ἢ π10)"- 
γοιῦ; ἰλκίηρ' 1Π6 Ψψογά ἴο ἀθηῃοίθ (Π6 βᾶπη|6 ἃ8 εἰς 
αὔριον. 'ΓῊΙΒ 15 Θϑρουβοα ΟΥ̓ ΤΏΔΏΥ ΘΠ] 6 Ὡς 80 ΠΟ] Δ Γ8, 
ϑΟΔΙΡΟΓ, δα] Π18518, Καυίογ; δὴ ΓΘΟΘΏΓΥ ὈΥ Ψοτγίη, 
ΕΊβοΠογ, δὰ α]οκ. [0 15, πιογθονθῦ, σοῃῆγπηθα ὈῪ 
1[Π6 τοδάϊηρ οὔ {Π6 ΝαΖαγϑδὴ (οβροὶ, ποίβα Ὀγ 26- 
Τοιη6 ὝΓΤΩ. 

Βιιύι ἐλὶς ἀδεϊναίοη οὗ ἐπιούσιος, Τουρ. (Επιοηά. Φ, 
474.) [85 58{15[ΔΟ ὙΠ ργονθα ἴο 6 σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο 8η8- 
ἸοΡΎ, δῃὰ ἴΠ6 ρϑηΐῃβ οὐ [6 ατροὶς ἰδηριαρο; δηα 1] 
ΜΟΙ] ΟὔΒογνθ, ΠΠΟΓΘΟνΘΓ, [Π6 856η86 8.Γβιηρ ἴτοηι 
10 15 βοιπού δῦ Παγδῃ δηά Πρ! ὰ. ΤΠΘΓΘ 18 γοῖ ρζγθδῖοῦ 
οδ]οοση ἴο (Π6 ἀογίναίίοη οὗὨ Νόοββ56}} δῃά Ῥδα]υ5, 
ΠϑΔΘΪν, ἔγομη ἐπιέναι---Δὰ ΤηΔη 8 6886 δ6,)ρ67 ῬδΓδ- 
ἴππ. Εογ {Π|18 18 Θαυ ΠΥ ἀραϊηβί ΔηδίορΥ ; δηα [6 
θινῶν, ἴὴ 1Π6 ἢγβί ςα86, οι ]Ἱαὰ 8}. ἔοο πιμεοᾷβ. [ἷὲ 
ΟΥ̓́ΘΥΘΙ ὈΥΏρΒ ἴο ΟἸΘ᾽Β ΠΪΠα ἃ 51Π}1}18Γ ρϑϑϑᾶρα οὔ 

Ηοτγαςος (Ερίβι. 1,18, 109.) ““81 Ὀοηδ ᾿ἰρτογυῖ οἵ 
Ῥτονῖβϑε ἔγυρ!β ἐπ ἀππμηι (ορῖα, πα Πυϊίεια αὐ} 185 
8Ρ6 Ρομάιπιι5 ἤοΓθ. 

ΤῊ ᾿πἰογργοίδίοη οὐ Μαγκίδηά δηὰ Υ̓ δεβίοη, ψῇο 
ἴαΚ6 10 ἴο 8] ΠΥ “ἴον (ἢ τεριαὶπάον' οἵ ἴ[Π6 ἀδγ,᾿" οἵ 
“«{{{ἰ ἐο- πιο γ τοῖν," 18 Δ 0]6 ἴο [Π6 σοπίγασυ οβ]βοίίοῃ, 
δης 15 νοῦ [Πρ δηὰ ἔλγ- εἰοποά. 

Ι ἀο ποῖ μοϑιίαϊβ ἰο δοςϑάβ ἴο ἔπ ορίπϊοη οὗ Β6Ζβϑ, 
ΟΜβράᾶθο, Τουρ. Βοβοηπι. Κυΐϊη. δηἀ οἴποῦβ, βϑαρροτίοά, 

85 10 18, ὈῪῚ [16 Δυϊποσγιίγ, ἢοΐ οἡἱγ οἵ Βαβι δηὰ (ἢσγυ- 
βοϑίοιῃ, ὑυῖ οὗ Ψογοιηθ ἢϊπηβ86 1, Τὶ 9, Ρ. 10. θ. δὸ 
αἶβδο ατορ. Νγβ8: ἄρτον τῆς σημερινῆς χρείας. δυ 1485. 
ΕἸγῃι. ΜΗ. ΤΠἼ6 δυγίας νϑυβίοη. ἢ τ νος δηά 
ΤΠοορῆ. τὸν ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ ὑπάρξει τοῦ σώματος ἐπι- 
τήδειον. ΤΉ ἐπὶ ψΨ1}}} αν {πΠ6 ἔοσεθ οὗ δοίοησίηρ 
ἐο, πεούῥι ον, ὅς. ἸΚυϊηοοὶ σοιηραγοβ ἐπιλήνιον δηα 
ἐπιτάφιον ; Δηα οὔβοΙνοβ (1Π ΔΏΒΨΕΟΓ (0 {6 ΟὈ] ΟΙΟΏ5 

, οὗ δα] πηᾶ815 δηα ϑοδ] 66.) [Πδὲ {Π6 Ιοἷδ 18 ΒΟ] 6 [1 Π168, 
8ἃ8 Ὦθγθ, γοξαϊποα 1 {Ππ|Ὲ σοι ρου ηα8 ; ΘΧ. 9ΓΓ. ἐπιεικῆς, 
ἐπίορκος, ἐπίαλλω. ΟΥ̓ [Π6 νοτγὰ ἐπιούσιος, πο οἰ 6Γ 
οχϑιηρὶο, οχοθρί ἴῃ (ἢ ρᾶγα]] οὶ ρᾶβϑᾶρα οἵ 16, 85 



81. ΜΑΤΤΗΕΥ͂,, ΟΗΑΡ. ΥἹ. 7 
7] 

γεί θαεόη ργοάδυςθά. [{ πιᾶὰὺ "6 τοραγάθαά, ργορδῦϊν, 
88 ΟΠ6 οὗ {ηΠ6 ψογάβ οὗ 1ῃ6 Βεδοίαν, ἸΔἸοἱϊς, δηά ρο- 
»μίαγν αἰἱςϊοη, οὗἨἁ ψὨΙςἢ, σοιηραγαίνοὶν, 80 ἔν ἢᾶνο 
ὈδΘΏ ΡΓΟΒΟσνθΩ ἴο οἷν ᾶ8ρ6. ΕῸγ, 88 1 ἢδ88 Ὀδθη 
δουίεὶν δηά γον οὐδογνοα ὈΥ 4] 8 5118, ἴῃ ἢ 15 ἰηνᾶ- 
᾿40]6 (οιμπηθηΐ. ἀ6 Ηδο]]δη:ϑ1ςᾶ, Ρ. 107, ΝῚΧ δηΐπὶ 
ΤῊ 11681Ππ|8 Ρδγ8 γοϑίδί θοῦ], 4Ὲ] 8141 Οτεοὲ σοτῃ- 
τηθηϊδῖϊ βϑη:. δι οἵη 65 οχίδγοηΐ, ἢ} }ὰ νοχ ἰδπὶ 
μονήρης ἴῃ πονᾷ εἰ νεΐογα ραρὶπᾶ Τοροσίγοίγ, αυΐη 
χρῆσις 6108 6Χ αἰίχιιο δυσίοτο, 4υἱ ρΡοΓΙ, ἙΟΠΗ͂ΓΙΠΔΓΙ 
οβϑϑῖ : ργϑοαϊρυὲ 81 11}}1 οχίδγοηΐ, αὶ ρ] θθϑῖο 58.110, οἱ 

ἸΔἸοῖςο, Γα8 ἃς νἱΐδβ8 ρΓΙναίογ πη 80 Ρβογιηΐ. ὙΥοΐ 
Οτὔρθη, ἄς Οταί. 16. 588γ8 1ῃδί 11 18. παϑιῖῃογ ἔοι ἰἱ 
{(Π6 ψτιηρ8 οὗ τῃ6 (Ἰδββίοβ, ΠΟΥ ιιϑεὰ ἐν τῇ τών 
ἰδιωτῶν συνηθέιᾳ, ἀλλ᾽ ἔοικε πεπλάσθαι ὑπὸ τῶν εὐαγγε- 
λιστών. 

Μαιί 185 {{ΠΠΠὴΚ5 10 ἐογπηθα δἴζογ [6 β88π1|6 πιοά] ἃ8 
περιούσιος; [ὉΓ ἃ5 ἐλαέ τηθ8η5 δοιιηάδηϊ οὗ ΒυροτΓῆιι- 
Οὔ8, 80 {Π|158 8] σ1Ώ65 ἐπαρκὴς, χρειώδης. 

12. ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡ. Τἢ8. πιυδέ 6 
[Δ Κη ἴὴ ἃ ἤρυγαςξινο 86η86, ἃΠα 18 ΠΙΟΙῈ Ρ]ΑΙΗΪΥ 6χ- 
ΡτΓοβϑοὶ Ὁν [Κ6, ἁμαρτίας. ΤῊΪ8 ἰαϊΐογ ρῆγαβθ 18 
ὑγοάδυςσεὰ Ὀγ ιεῖ5. ἔγοῃγ 1,γ8ϊ8β. ἄφ. 185. υϑ6ὰ οἵ 
γεπιϊδοίοη, ὈοΪῃ 88 Δρ0]164 ἴο ἀορίβ δηά ἴο γθϑρ45568. 

18. μὴ εἰσενέγκῃς ἡμάς εἰς πειρασμὸν--Π6 581Π88 ΠΟΒ 
πη ΠΊΘΓΡῚ δὲ βυσου 6 Γ6 ΠΙ τ 18. ΡΘΓΙΟΙ 0515 ᾿γΓΓΙ [Ἀπ] 6 ῃ- 
13 ζηΔΙ ΟΓΕΠΊ. 

μὴ ε. (ΔηΊρὈ611] ἐγδηβ]δίθβ, “ἀο ποΐ δρδηῃᾷοηῃ 118 0 
ἰοπηρίαδίίοη :᾿᾽ δηἀ Ογργ. Τογία!]. “6 ΠῸ8 ρὈδί]ΟΓΙ5 
Ἰηάυο! ἴῃ ἐθηίδίοηθηι." δὸ Αὐυριϑίη ἀρὰ ΒΚ. 
““ψῇρθη νὰ 84Υ υηίο αοάἥ, [,οδΔα τ1.5 ηοΐ ἰηΐο ἰδηιϊρίὰ- 
τἴοη, ψηδὶ ἀο 6 84ὺ, θυΐ, δυῇδν 8 ποί ο ΡῈ Ἰοἀ 
Ἰηἴο 11. Απάὰ αταρογυ, “Ἰπάμς!ὶ τοϊηϊπιὲ ρογιη88.᾽ 

18. ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 1 ΤΠ ΘΓ (ἢ 6 
ευἱΐ οπο, ϑαΐδῃ. Ὅἢ15 τη ογργοίδιοη (νη οἢ 566Π|8 
ἴο π|6 {Π6 {Γ6 ΟΠ6) 15 ποΐ ἀαϑβιίαϊΐα οὐ δυϊβογιγ. 
γιάς ὙΟΪΓ δηὰ Κοδοῆθσ. Τῆυβ 1ἢὴ {πῸ6 δποϊθηΐ 
ῬΓδγοΓβ οὗ (ἢ «.6ν»ν8, “οἱ ΠΌΘΓα 08 ἃ δαίδηδ." ΒΥ 
1Π|18 884π|6 ψογά ϑαΐδῃ 18 οἰβανῇογα ἀθηοιηϊηδίθα : 88 
ἴῃ Μαῖιί. 18, 19. 20. 2, 18 ἃς 14. 8, 12. δηὰ 80 10 15 
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ποτα οχρίδϊποὰ ὃγ Επέϊ. δηὰ ΤὨδορη. Εἰί. 84 γ5, 
τ Πονὶ] 18 80 οδι!εὰ κατ᾽ ἐξαίρετον. Α8 [ῃ6 ῥγαγδῦ 
8 δἰπηοϑὶ ςοπῃροΞβοά οὗ εν ]ϑἢ ἰογηλυἾἶαβ, (Π6 ἢγδθῦ δγ- 
συμηοηϊ ἢ 858 οοηϑί θυ ]6 ψοῖσἢς. ᾿ 

14. ᾿Εὰν γὰρ ἀφήτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραστώματα 
αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὃ πατὴρ ὑμών ὃ οὐράνιος----τὶ 
νὶτἰαὰ Ὡοη οπηθηάδίΐα ΟΠ σΟΠΘΟΏΔΓΙ οσογίωτῃ οϑί, 118 
οἰΐδιῃ νι οι ἀδίϑ ΠΟ σοη ἀοηϑιὶ ἢϊβϑὶ δοσθᾶδί 1ἢ- 
ἀυϊσοῦί8 ΕΥρᾺ δἰῖαβ, ( γιϑίαβ ἀοοιμί. ὙΥ οδἴ8. 

16. ὅταν δὲ νηστεύητες. δ'αϊα ποίΐ οὗ σομῃηπΊοΟη, ΟΣ 
ΡΟ]. αϑἴ8, θυ. οὗ ρῥγίναίθ οὔθϑ, 8ἃ8 οὐ Μοπάδυ, 
δϑυηάαγ, Μηϊσἢ τποϑί οὗ 6 Ῥἤδγιβθοθβ ορβαγναά, Ὀὰὲ 
αἰϑὸ οὐ Οἴδθσ ἀδυβ. Ψι46 Βιιχί. ϑδγπαρ. ῥ. 479 εἴ 
874. ᾿ 

16. μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ, σκυθρωποί, 5Ἰρῃϊ- 
ἤδ5 ἤδθγθ, Ῥγοόρθγὶυ, βοον]ηρ, οἰ πιο 118 ΒΌΡΘΓΟΙ 15, 
ΔΠΩ σοη ΒΘ]. Ή ΕΠ} ν ΤΠΟΓΟΒ6, βογγον ι}, δηα βοιηθΕ 68 
Ρα]|6. Ἑδσοῆ οὔ [686 βθπίθῃοθϑ 18 Ψ6}} 1]υ8ἰγαϊοά ὈγῪ 
γγειβίοϊη, Κυρκο, Κιθῦβϑ, δηὰ Κυϊηοοὶ, στο 8808 
ἀηδὲ [Π6 σοῃίοχὶ ΓΕ Ϊτ68 ἐπαὶ 6 βῃηουϊά υῃάἀογϑίδηα 
{γιβει{1{4 σοη] ποία οἰιπὶ Βα] 4] οΓθ, ἴῃ ἤδὈΪζι1. ΘΟΓΡΟΓῚ5 
οἱ νϑϑεϊϊα. [μιςίδῃ, 1η ἢ18 Ῥιβοδίογ, ᾿Ἰηνείρἢβ δραϊηβέ 
ῥτοίθηαβα ρῥ]οβορἤῆθεβ, σα! ]Πηρ [6 πὶ, 48 ἤδγο ὑπὸ- 
κριταὶ Δῃ σκυθρανποί. Α 51} ρᾶ4888 606 8 ὑγοάιιοοά 
ὉγΥ Μιυπίῃ. ἔγοιῃ 1)10Π. δίς. ψῆθγα ὑποκριτὴς δηᾶ 
σκυθροπὸς ἃτα )οἸηθ6ή. 

10. ἀφανίϑουσι γὰρ τὰ πρόσωπα---ἀοφἰαγρᾶγα βοϊβηΐ 
νυϊία! οἱ οἂριζ. ΕὉΓ πρ. πιΔῪ δχίθεηά το θοϊῆ. Ηδγα 
8 ϑ'ρηϊβοά {6 Ἰοετρ' [6 Πδῖγ οὗ ἢ ποδά δηὰ θοασῆ 
ο υποοπῃθθα δηἀ ηδηοϊηϊ6α, δῃὰ (Β6 μοδλὰ ἀπὲ ἔβοθ 
ΒρυηΚοὰ Π 48η68.. 16 86ῆ86 15. “ΒΟΥ. ΒΟ 

ΕΙΣ ἔλς685 ἰπΐο ἃ 5601 0} 8ΠῸ6 ἴο βογγονν, ἐῃογοῦν α18- 
ἤσαυτγιηρ ἐπ ο." ὅδοὸ βοῦν]. ἰη Αρδπι. 760, 58γ8 οὗ 
ΘΓΒΟῺΒ δῇβδοίιηρ' ἴο ϑΥπραῖἢ:Ζο 108 (ἢοβ6 ΝΠ Το- 

7οἷςθ. ξυγχαίρουσιν ὁμοιοπρεπεὶς ἀγέλαστα πρόσωπα 
βιαϑομένοι ; ψὨὮδΓα 566 ὮὨγ. ΒΙοιῃῆσ ά. 

16. ὅπως φανώσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύωτες. 1. 6. ῷας 
νεροὶ ὦσιν. δ εἴ8. σοπηρᾶγοβ Ατὶβϑί. ἤδη. 100. ῥάκι 
ἀμπισχὼν, ἵν᾿ ἔλεεινοὶ τοῖς ἀνθρώποις φΦαίνωντ᾽ εἶναι. 
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17. ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου 
νίψαι. ΤὨ]8. συϑέοῃμ, οὗἨ ναβδέηρ δῃἀ δποιηζίηρ, 90. 
Ῥγανδίθηϊ ἴῃ ἴῃ6 Εδβῖ, 1η ἃ ἢοΐζ οἰΙτηδῖα6 18, ἀου 1685, 
ΨΘΓΥ το Γεϑῆϊησ. γοίβ. 58 σορίουϑβὶν 1]υϑίγαϊοα 1{ἢ15 
ἔτοτῃ ἴῃ6 1,Δ.1η ο]488168. 

19. μὴ θησαυρίϑετε ὑμῖν θησαυροὺς. ΤΏ ψοτὰ ϑησαυ- 
βὸς 18 ΘΒρΘΟΙΑΠ ΠΥ 5] οὐ βο ἢ ῥγθοίουβ πηονθϑ]ς8 ἃ5 
ἈΓΘ δοσυϑίοτηδα ἰο Ὀ6 ἰΓεαδιιγοα ὉΡ, 6Χ. 8Γ. ρο α δηΐ. 
βίίνοτ, βυιῃρίθουϑ. ρράᾶτγαὶ, οὗ νψἢϊεῃ τῃὴ6 Ογιθηΐδ]9 
ΔΙ ΑΥΒ ἰ[ΔῪ ὍΡ στοαί {8} 1108, Δα α͵50 16 ἔγυϊ8 οὗ 
[πΠ6. Θαγίἢ, σοσγη, νὶηθ, Δα οἱ]. ἄἀη. 86, 9, 41. 2708. 
791. Ἅιιά. 14, 12. 2 ὅτ. 19, 20. Ατηοξ, 8, ὅ.  ἤσγα 
θ. 16 υδεἀ οἵ ἃ γτεροβίζογυ. οἵ σογῃ, 88 10 “Ζ} 14. Υ. Η. 
θ, 12. ἀηὰ Απῖῃ. 8, 10. Καυϊη. δὰ οβεηη. Τἤθβα 
ΓΕΡΟΒΙΟΓΙ65 ΕΓ ὈδΌΔΙΪΥ ΒΘ σσαηθδη. ΤΓΠΘΙΓΘ 18 8 
Ῥαβ8866 ὙΟΓῪ δρροδβίϊο ἴῃ ῬῃΠοβὶ. νι. ΑΡ. δ, 86. 
πλοῦτον ἡγοῦ, μὴ τὸν ἀπόθετον τί γὰρ ἂν βελτίων οὗτος 
τῆς ὁ πόθεν δὴ ξυνενεχθείσης ψάμμου ; --- ἀσφαλῆ τὸν 
πλοῦτον. 

10. ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίξει. Ἐυϑέ, σδ ΚΟΥ, 
Οοιηρατα 2746. ὅ, 2 ἃ 8, δὰ {πΠ6 Δηποϊδιοη. Τἢδ 
οἷά (ὐἸοββ8θ8 Ὄχρί δίῃ βρώσις ὈΥ ἡ σῆψις, [16 8, ἃ8 ἰῃ 
Μαΐδοϊι 8,11. 80 α8ο υπήοργβίοοα (ἢ6 ὅγγίας, ΖΕ} :- 
ορῖς, δηά Ῥογϑὶς ἰγϑδῃβίαίοσβ.0 γι Κγρκ. Κυϊΐϊποεὶ 
{Π|ηΚ5 1 ἀθηοῖθβ τῆ ουγουϊίο; (ἀογδῃ, ζογηιυμγηι. 
γ᾽ εἰ5. ο68 Μϑηδῃάθγ. καὶ πάντα τὰ λυμαινούμεν᾽ ἔνεσ-- 
γιν ἔνδοθεν, οἷον ὁ μὲν ἰὸς τὸν σίδηρον, ἂν σκοπὴς, τὸ δ᾽ ἱμά- 
τιον οἱ σῆτες, ἡ δὲ θρὺψ ξύλον; δῃα Ηογαῖ. δεῖ. 2, 8, 
Ε10. ΤΠοορῆσ. (ἢ. 11. Ον!ά. Απιογ. 1, 8, 51. δεηθο. 
Βεοη. 8, δ. Μεϑίοῃ σοπιραγθβ ϑάρρὶ!ο, ὅτι. διὸς παῖς 
ὁ χρυσὸς, κείνον οὐ σὴς οὐδὲ κὶς δάπτει. 

10. καὶ ὅπου---διορύσσουσιν. αἴθ. σοπηραγοθ Αγίϑ- 
τορῆ. ΡΙαι. δ65. κλέπτειν καὶ τοὺς τοίχους διορύττειν. ] 
Δἀ4, (μι 186 ψογβ δα 480 Ἰοϊηθα ἴηὴ 131084η. Οτ. 
116. Β. 841. (. 864. Ὁ. 646. Ο. ἔΖεκ.12,.7. 200 24, 
16. ΤΠοτο ἰβ δ υϑίοη το τῃ18 1η Ηοιηοζσ, 1]. 10, Φ67. 
ἐξέλετο---πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσας. [1 ΒΌΒ]ΟΙἢ ἃ Ρ48- 
88:58 οἵ 7056 Ρἢ18, 1ῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο ΕΠ] 66 1{: ττεῖνας δ᾽ ἐπὶ 
τοῖς κατ᾽ οἶκον κλεπτομένοις τις ἀθῶος ἔστω, κἀν ἦ πρὸς 
διφούγματι τοιχίου. ! 
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20. θησαυρίξετε---θ. ἐν οὐρανῷ. 8ο [“πς. 19, 88, θη- 
'σαυρὸς ἀνέκλειπτος ἐν οὐρανῴ. Κγρϊκ. οἰΐε8 ὙΠαπηϊϑβί, 
2190. Β. (ψῃιοὴ 1 δα αἰ8ο ἠοϊεὰ ἀονη). 1. δάήὰ ΡΏὨ]]. 
116. Α. ταμιευσάμενοι παρ’ ἑαυτοῖς φύλαττε θησαυρὸν, 
οὐκ ἐν ᾧ χρυσὸς καὶ ἄργυρος οὐσίαι φθαρταὶ κατάκανται, 
ἀλλὰ τῶν ὄντων κτημάτων το καλλιστεῦον, περὶ ἀρετῆς, 
κιτ. λ. Ρῃιηοβῖγ, νι. δορῇ. 2, 1. θησαυρίζοντος τὸν 
πλοῦτον τὸν «ἐν ταῖς τών μετεχόντων αὐτοῦ γνώμαις. 
Ἑυτῆγτη. γοιγδι 8, τί οὖν; τὸ χρυσίον σὴς ἀφανίξει ; εἰ 
καὶ μὴ σὴς, ἀλλὰ κλέπται. Τὶ δε; πάντες συλώνται ; εἰ 
καὶ μὴ πάντες, ἀλλ᾽ δὲ πλείους. ἼΑδηλον δὲ, τίνες ἄσυλοι 
μενοῦσι. Τὰ γοῦν διανεμόμενα τοῖς πένησι, πώς θησαυρί- 
δονται; ἐν τώ οὐρανῷ; πώς; ἐν τῷ ταμιεύεσθαι ἐκεῖ τὰς 
ἀντιδόσεις τούτων καὶ τὰς ἀμοιβὰς, αἵ συλλεγόμεναι καὶ 
θησαυριϑόμεναι φυλάττονται ἀσφαλώς. 

10 18 ΒοπΠΊΘ ΘΓ 881 ὈὉγῚ ἃ Ροεῖ, καλὸν γε θησαύ- 
βισμα κειμένη χάρις, ΜΝ Π1Οἢ νν88 πη! Διο ὈγΥ Αρδροίυϑ, 
88. ἴβοοσ. διὶ ἰδεπιοη. 13Ό08η. ρ. 728. Ῥ.]οβίσγ, 547... 
Ρμαϊαγ. Ερ. 12. ΖΕ] ἴδῃ, Ν. Η.1, 22. 411} ειοεἀ ὃὈγ δ εἱ- 
βίβι ἢ ; ψῆο 4150 σοιῃρᾶγοϑ Μδγίαὶ, ὅ, 42. Απηϊς]β αυοά 
ἀδίαγ ποη ρογίγα, (1118 ογαςσίᾶ πυτηπηο8 ἔωγ δαίογοί 
διοᾶ, Ρτοβίθγηρί ρμαίγοϑ5 Πρ] Πα πητὴδ ἰᾶγο5: Εχίγα ἴοτ- 
τ[ὰηδπὶ εϑῖ, αυ! αι] ἐἰοηδίι Δτ1ς18. Ουδ8 ἀθάογ18, 
8085 86 ΡῈ. ἰὰ 6018 ορθ8. ΨὙι46 Μοηδπά. ἴῃ Ὠγ8- 
οοἷο. ϑὅδηββ. ἀθ γιὰ Βραίᾶ, 20. Χοπορῇ. Ογτγ. 1... 8. 
πλουτίϑων καὶ ἐνεργετῶών ἀνθρώπους, εὐνόμιαν ἐξ αὐτών 
κτώμαι" καὶ φιλίαν, καὶ ἐκ τούτων καρποῦμαι ἀσφάλειαν 
καὶ εὔκλειαν, ἅ οὔτε κατασήπεται, οὔτε ὑπερπληοοῦντα 
λυμαίνεται. ϑαναια! 8ἰπ|11΄ ρα ϑθαρΡ6 8 ΔΓΘ 880 ῥγοὸ- 
αἀπορά ἔἴγοπι (ἢ 6 ΒΑΌΌΙΠηΪΟ Δ] ̓ υ Γ ΓΘ ΓΒ. 

Ἀοβθηιη. οὔϑογνθβ, (Π δὲ {{}18 ργεσθρί (1Κ6 τηοϑί οἵποῦ 
Δαπηοη ἰο0ἢ5 1η {Π18 ΒΘΓΠΊΟΠ) Ψγ6ΓΘ ῬΓΟΡΘΓΪΥ δηἀ 8(γίο]Υ 
τηαδηΐ [ἰοῦ [Π6 Αροϑβί]εβ. οηΐγ. [Ὁ 18, ονγονθῦ, 80ρ]1- 
σα ]6, πιαΐδι 8 τηυΔη 415, ἰο 4|1 (ΓΙ 8.184}8. 

21, ὅπου γάρ ἐστιν ὃ θησαυρὸς---κ. ὑ. Μεῖβ. σοτῃ- 
ἅτ 68 (Ἰσ. Αἴς. 12, 19. ρίαν δηϊπλ8 ἴῃ Ποτγίϊβ; δηά 
δγθηΐ. ιηποῖ. 4, 7, 46. δηΐϊηιι8 δϑί 1ἢ ῬΔΕ 8. 

δίῃ. ἅ ὅτι τὸ μὲν σώμα παρὸν ἔχεις ᾿Αθήνῃσι----τὴν ψυ- 
χήν δὲ καὶ τὴν γνώμην ἅμ᾽ ἐκείνω. ““Ουοα ῥΓῸ ϑιιηηο 
ὈΟΏΟ νϑϑίγο ἃρῃΟϑΟΙἾ8, [ἃ δἰἸΔ πη 5.ΠΏ ΠΊΟ ϑ10610 ἜΧρ6- 
ἴογα ἄθθοί!5." ἘἘοββηπι. 



8. ΜΑΥΤΤΗΕΥΝ, ΟΗΑΡ. ΨΥΙ.: 51 

22, ὃ λύχνος---ὀφθ. ϑοιῃξ [πη ογρβγϑίογβ (βϑὰγ8 Κυϊη.) 
ὑπ ογβϑίδπἃ ΌὈΥ οφθαλμὸς πονηρός Δηϊπηι8 1ΠΌΘΓΔΡ5, 
δηά ὈΥ ο. ἀλλοῦς [186 Γ4115. Ψψ146 0], Ουν. ῬΏ1]. 

ΟἸαγίυϑ, ποννονογ, ἢ85 ΓΙ ΕΥ ρῥογοοῖναά, {παι {Π 
γνογάβ ὅ1:6 ἴο ὑὕδ ἀγεῖα ἀἰρς τὶ δΔη4 (ἢδέ (6 ψΠΟΪ6 
858806 18 δΔάδρ!αὶ, οὗ ψῆὶςὶὶ (6 ἤγϑέ ραγί (πατηοὶυ, (8 
ἄκρῳ {Π6 ἤεὸ οὔτε θοαν) ἔογιβ {πὸ δάδρα. λους, 
4αϊγ, να πανα {π6 ἀδάποίοη, ὈΥῚ σοπβθαῦφηςο, “ ΗΕ 
{πεγθέοσγε τῆϊηθ ον θε,᾿" ὅζο. 86]γ, ἐπ6 δρρ]ιοδίίου, 1 
(Π6 Ἡρθι---ἀαγκηεββ. δὸ τη Ατίθα. Οἱΐτ. 1, 48. 186 
ΟΥ̓́ΕΒ ἃΓγα 8814 ἰο 6 τοῦ σώματος ὀδηγοὶ καὶ ἡγεμόνες, 
ἢ γιϑί, βῶγ8  οἴ8. ΘΟ ΡΑΓΟ8 [86 τολμᾷ (ο {πΠ6 ΒΟΩΥ, δηά 

Τυδρτοθπῖ το ([Π6 αγεβ. Ἔμιυ8 Αεἰϑίοί. Τορ. 1, 14. αἷα 
ὄψις ἐν ὀφθαλμώ" νοὺς ἐν ψυχῆ, ᾿ν ὨΙΟἢ 15 ̓ Ἰπαίοα Ὁγ ΡΗ1}, 
1,1. 2. αἶΞο, Ηϊἐγοοϊοῤ ἀπά Οδἴθῃ, δΌ. ὟΥ εἰ 3. Α 839 
Απϑαά. τάσδε. καὶ γᾷ οὖν ἔχει---οἶκον. Ψιάα Ρ]υΐ, 
2, 281. 1). 4110]. ἀ6 Ψ', Ρ. (..82. νοῦς γὰρ, κατ᾽ αὐὖ- 
τοὺς, πανθ᾽ ὅρῇ, καὶ πάντ᾽ ἀκούει" τἄλλα δὲ καὶ κωφὰ καὶ 
τυφλὰ. Μίάς Ματγο. Δπί. 1, 12. Ονϊά. Μεΐ. 15, 64: 
Βπᾳυ παΐυγα περαν νἱβι 05 ὨυΔ 15, οομἐϊδ Θὰ ρεο- 
ἐογὶς ᾿αι811. 1 δϑά, {παὲ ἔπογὰ 15 ἃ δι }1]Δ} ραββασὲ 
1η [βοοῦ. γον. δὅ. Βγ {86 φώς ἐν σοὶ 18 πιοδῃῦ (88 
Ἰρῃῖὶ οἵ οοπβοίθησθ.. ποτα 15 [86 5826 ΒΙΘΙΆΡΠΟΣ ἴῃ 
ἃ ΨΘΙΥ 80] τη6 ραᾶβδαᾶσα οὗ Ζ4οὮγΥ]. Επιθη. 519. τὴ 
δὲ μηδὲν ἐν φάει καρδίας ἀνατρέφων ἢ τόλιφ βρονάς θ΄ 
ὁμοίως ἐτ᾽ ὧν σέβοι δικαν. (οτραεα 6βπαά. Οχϑί. ᾧ 6, 
᾿ς 924. Αἤον δισὶ. κυρίοις Ευ1π. υἡ ἀογβίδηα ἐναντία 
ἐκισταντοῦσι. Ἦδπ πιρδὲ πανα αδἷϑὸ ποίϊοϑά {Πδί. {868 
ΒΘ86 οΓ 1816 Ρα58ΔρῈ 18. [Π|15: 49 Π6 ΟΠ6 68ῃ. βουνὰ ἔγγ9 
τθδίουβ.. 85 ἘΘΙΓΠΕΣ σδῃ γα βαῖνε σα ἀηα Μαίπηοη. 

Υνείβ8. οοιρδγοβ ἢ. (ἤγυβ. 608. (. Οἱ {8 αιιαῖξν 
ἢξδὰ βρηβὲ οὗ μισεῖν δΔῃὰ ἀγαπᾶν, ΒΙΘἢ ἑηδδὺ μεητοΣ 
ἐεσ ἱπευϊεδίε, 366, βοϑι 68. (Π61 πΠοί68, θϑκ. Μδ υδγ 5 
ΒΟΙΠΊΟΏ8, νοΪ. ὦ. 1, Βονανοσ, διη 1πο]]ηρἀ ἴο ἐέμε βὴ 
ἴο. Καϊπησοϊ, νο τλδὶ πίϑῖβθ ἔμδὲ ἔμ 8 08 18 Ὧ0 ΒΒΟΘΒΘΙΥ 
ἔοι τοοραϊηρσ ποίη ὑμ6 υ884]. 9: οδο οὗ ἢ 6 ψογαβ. 
᾿ ἄᾳ, ἀνθέξεται. ΗΕ ν1}}: αν οὐδ γ εἰδηρ ἐο. 6 ὁπό, 
Βε δἰϊδοδβεοὰ ἰο Βὲπυ, [}}}8 368.58 15 Ψ6}} 9] βεγδιθᾶ ὃν 
Ὅοῖ8. Ἔμια ἀ!θβδεοηςο: Ὀεύσψοο ἐπ (Ἰαροίςαὶ δἕᾳ 
{Π6 Η8]1]6πβϑέϊς υ86 (νοῦ ἢ85 πόνο γε Βδϑή ροιβέρα 

ΥΟΙ.. 1. α 
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οὐ) 18. {π|8; (πδξ ἰη [Π6 δογηιοῦ 6 ἢᾶνα {π6 ροϑηϊ. 
τοὶ, 1η (Π6 Ἰδί[6Γ σϑηϊῖ. ροβοῆθθ. 485 1η γον. 8, 18: 
1 ΤΠ688. ὅ, 14. [Ιζ αἰ8ὸο οσουσβ ἰὴ {Π6 νΘΓῪ τϑοθηΐ 
ψτίοσγ, 1. Μ81|6]4, Ρ. 121. εἱεα Ὀν ΥΥ εἰβίεϊῃ. 

24, Μαμμωνᾷ. Τῆδ (οὐ οὗ τΙοἢ 65 διηοηρ {Π6 ὅγ- 
ΓΙΔΏ8, Ο ψ8 Πλοῦτος ἀτηοηρ ἴΠ6 ατροκβ. Ψιάα 
1ῆὴ6 ΟὐοπιπηδηϊδίοτβΒ. [1 δα, 866 Ευγιρ. γοὶ. 816. 
Ψἤογα Ουὐοΐορβ {π8 Δ γ65868 {Π1γ8568 : ὁ Πλοῦτος, 
᾿ἀνθρωπίσκε, τοῖς σόφοις Θεὸς τὰ δὲ ἄλλα κόμποι, καὶ λό- 
γων, εὐμορφίαι. Μίάα Ἐρὶςί. 4, ῶὦ. είβ. 848 ἸὩΔΏΥ 
ΔΓΔΙ]οἱ ρϑββαρθ8, οἵ ψῃοἢ 1 86]θοῖ {Π6 ἔο] ον ηρ : 
δπιορῆ. ϑϑηῖ. φιλοχρήματον καὶ φιλόθεον τὸν αὐτὸν ἀδύ - 

γατον εἶναι" ὁ γὰρ---Φιλοχρήματος ἐξ ἀνάγκης ἄδικος: 
Ῥαυβδῃ. 1.δοοη. 43. ἀνθρώπῳ γὰρ ἀφορῶντι ἐς" κέρδος 
τὰ θεῖα ὕστερα λημμάτων. Ἠοταῖ. ΕρίΞ5ι. 1,10, 47. ἴτὰ- 
Ρεγαΐῖ, διυΐ βοῦν οο]]θοία ρϑοὰαηῖϊα οὐΐαι6. Ἐπ ἢ. 
(6115 υ8 τυοὴψν να οσδηποί βδοσνο αοα δηά Μαπιπιοῃ. 

25. μὴ μεριμνᾶτε. Να πίαγϊᾶ 50] ο] 1 ἀ]π6 ἀϊβἔγα- 
Βδιηΐηὶ : Β6 ποῖ δχοθβϑίν οὶ δηχίοιυϑ ἀρουὺΐϊ γουγ [1{6. 
ψιάς Επιῃ. ἴῃ Ιοσο. ιαβίοῃ σοῃρδιοβ ογοί. 8, 
1006. δεα Τιῖγοβ Ποῖ ὮϊΟ δβϑῦ 1ῃ δίηογθ ᾿δοθηΐθιη 
αυδὴϊ νου οΓ65 ἰδσαϑϑϑηΐ δία 6 Θχϑϑί ΔΠΧΙ115 ΔΠΡΌΓ. 

. 4. τῇ Ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε. Νεῖδθ. σοιηρᾶγας 
ὅϑδηος. δά Μαγοίδῃ, 22. Αττγίδη. Εριοί. 1, 9, ἄς. δυὰς 
6 ΔΡΡΘδΓΒ ποῖ ἰο ἢᾶνα ρεγοθινθα {πᾶΐ ἰἢ6 ρῥϑββαρδ 
ἄοο8 ποΐ Γθργθβθηϊ Δ ΧΊ ΘΥ ἢονν (6 τηοϑί δη]ογυπθης 
ΤΩΔΥ Ὁδ δἰίαϊηθά, Ὀυΐ ταί Γ ἤον [ἢ 6 ΠΘΟΘββασΥ δ 5 
Οὗ 1Π6 ὈΟΔῪ τηδὺ 6 88.18Π6 ἃ ; δηὰ 580 Εὐυτἢ). ὑηάοχΣ-. 
βίϑηϑ 1, ΘΓ 866. ἰ 40 ποῖ, Βογθίοσγθ, ἄρτθα νι τῇ 
ϑοδροΐα ατ. [μοχ. 1684, (δῖ τί 18 δγα ἴο δ6 ἰβκθῃ 
ἔοτ ποῖον. ὑπ οι β 
ες 95. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖον; ῥΓεοβίδη (108, μειβόν, ΕΘΈ. 
ΜΒ Μ611 οὐυβογνόβ, ὁ τὸ πλεῖον δοὺς ἡμῖν καὶ ἔλασσον 

σει. ᾿ 

425. καὶ τὸ σώμα τοῦ ἐνδύματος. ὙΥ εἴ8. οἰΐε5 1[Π6 ἔο]- 
Ἰονηρ νΘΓῪ 51π|}|8΄ ρᾶββαρα ἔτοπη Ατίβιά. Τὶ 9, 80. 
ὥσπερ ἂν εἴ τις τὰ ὑποδήματα κρείττω τῶν ποδῶν, τὴν δὲ 
ἐσθῆτα τοῦ σώματος κρίνοι τιμιωτέραν" καὶ αἷς ἔοικε τὰ 
μὲν χρήματα τῶν ποριδόντων αὐτὰ καὶ χρωμένιον ἀτιμό- 
ε 

τερὰ ἡγούμεθα. 
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40. τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἴον]8 οὗὨἨ [Π6 δἷῦ; ψῃϊσοῆ 
ἢγ ἴῃ {Π6 δἷγ. Βοίἢ ρῆγαβθβ ἃγε ἐγεασυθηξ ἴῃ ϑοσὶρ- 
ἴιγα : οὐ. ογ δἱγ, 185 ποῖ υὑηυϑι8]. είβ. σϑΐδιβ ἴο 
ΡΞ. 104,12. Ἐβι}. 8,156. ὙΤῆδ ρῇγαβα Ὀγίηρβ ἴο ΤΥ 
ΤΠ ἃ ΨΘΓΥ αἰαρδηΐ ρᾶδββαρα οὗ Ευτρ. ΕἸδοί. 897. ἡ 
σκῦλον οἰωνοῖσιν αἰθέρος τέκνοις. ' 

20. καὶ, οἴ ἰδίάθη, ψὨ]Οἢ 18 οα]]οἀἃ 4 Ηρ γδαίβηη, 850 
 1τηὴ ἔχοα. ὅ, 18. ΕΖ. 16, 20, ἄο. Βυΐ [1{ 18 4130 8 
Οστοοίβη. Μιᾶς 2 5οἢν]. Ευμδη. 174. γακοῖ. ὁ πα- 
τὴρ τρέφει αὐτὰ, ηείδ. γεΐδιβ ἰο Π)6ιΐ. 22, 6. 2οὉ, 
88, 41. 89, 96---9. Ρ5. 104, 47---8. 147, 9. 1,8ς. 19, 
24. ; δῃὰ οἰ(68 Ατγίδη. Εριοῖ. 1, 8. εἰ τις---ἐπαρθήση; ΄ 

426. διαφέρετε. Ατα γα ποῖ Βιρογῖοσ ἰο ἴθ. Αβ8 
8 ΘΧΔΙΏΡΪΙΟ οὗ {18 βριιβοδιίοη, νεῖί8. αδάυςο8 Τῆιι- 
σγά. 1, 84. πολὺ διαφέρει ἄνθρωπος ἀνθρώπου, Δα ΟΥΠΟΣ 
ΡΆ584ρ65; ἰο ψὨϊοΝ 1 Δα ΑἸοχδηά. ἂρ. Αἰμϑη. 261. ΒΕ. 

27. τίς δὲ---μ. δ. π. ε. τ΄ ἡλικίαν--- πῆχυν. ΑἸ] {6 
Ραβί, “πὰ ββρϑοίδιγ {Π6 ΠΊΟΓΘ Τοσθηξ σοϊηπιοπίδίογϑ, 
ἰηζογρτγοῖ ἡλ. πο βίδίυγαπ), θὰ δίδίθῃι, νἱῖ85 συ ΓΒΕ] ΠΊ. 
Νὴ βουὴ. δϑί (βαγβ8 Ῥ εἰ8.) ἐἷβ γθ, 4ι18ΠῈ ἢ] 68 
ἀοϑιάεγδηΐ, οἵ οὐ]118 ῬΟΒβ βϑίοηθ 8686 ἴδ᾽ οἴογθϑ [ῸΓ6 
Ρυϊΐϊδηϊξ : δία!, 81 4.18 ροββθεί συδιαιη Δα ΘΓ βἰδίυγο 
8:ι188 Οουτὰβ οὗ 1016 8188 ΠΟῚ τη δγαΐῖ 86α διροσγοῖ, 
οὐπ 1081 4114 ναϑ8[18, 1108 Ἰδοί8, 4114 ἀογμη5 αἰΐδπη 
αυςγαηάᾶ οϑβοί. Ῥοστο Ἰἰοχφυϊζαγ ΟΠ γβίυ8 ἀθ οὐδ ῖο, 
ἰᾳπαυδιη ΓΘ ΠιΡΙηϊΠηᾶ, αυοα [ποθ 12, 20. ἀϊοϊίυγ, τὸ 
ἐλάχιστον. δ᾽ νΕΓῸ ΒβίδιίΓδ5 ΠΟΒΙΓΘΒ ΘΟ ΐι5 δά άοτο- 
ιν, Ιηᾶρηδ αἴ 1η8]018 6886 δ α1|ο. Τὴ ποσὰ 15 
υ864 οὗ ἀ5ρθ. δο Μίπιηθγ. ἃρ. δῖον. πηχύϊον ἐπὶ χρό- 
νον ἄνθεσιν ἥβης τερπόμεθα. 1ῃ ῬΒΑ]π) 89, 6. {πΠ6 ἀυγα- 
τοη οὗ ΠΠἴ8 18 ςοτηραγοά (ο ἃ ρᾳ1π). ΤὮΪ5 ᾿πίογργοῖδ- 
τἴοη 18 δαορίαἀ ὈὉγ Βοβθηιῃ. δΔηα Κυΐη. ψῃο δαὰ Ὠίορ,. 
1,οτί. 8, 16. σπεθαμὴ τοῦ βίου; δπὰ ΑἸςδδὰΒ 8ρ. 
ΑἸΒΘη. 10, 7. δάκτυλος ἁμέρα. 

28. καταμάθετε τὰ χρίνα. ΤὨΘ ρΓΟρΡΟΒΙ ΟΠ ἢ88 Δη 
1ῃίδηβίνα ἔοόγοθ, 88 1 κατανοεῖν ([μις. 12, 27.), δἴζϑῃ- 
«ἰνοῖν βυσναυ. ὍΤῆ6 Ψοχγα 15 υϑεα ὈΥ (ἢ6 δδρί. Ἐἰι- 
{Ποῦ 1Π]Πυ8ἰγαίοπ8 τηδῪ 6 566π 1η Κυρκε, ΑἸθεοσγί!, 
δηα 1 ,οεβηοσ. 

ο ΞΖ 
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: 28. τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ. ἜΠ6 θ614 111168, ὙΨἈΙΟΝ ἃΓΘ 
ποί ουἱναϊοα ΨὮ οάγο, {Κὸ {Π6 σαγάθδῃ 1168. 

28. οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει. ὮΘ ΤΟΓΠλΟΓ πψοτγαὰ ἴμα8 γείε- 
ΓΘηο6 ίο {πΠ6 οσσμρδίϊοῃ οὗ τηθῃ 2η δρτίιου]αγα δηά 
ὈΪΌΘΙ ἰδογίουβ θιῃρὶουπιθηΐβ, {Π6Ὸ ἰδίζασ. ἰο {ῃο86 
ΨΥ ΠΙΟἢ ΓΘΊ]ΌΪΓΘ ο]056 δηἀ 86 οηΐαγυ δίίθη ὁ, 8:10 ἢ 88 
ἰή δπίϊθηΐ {ἰπ|68 ΟΠ ΘΗ [6}} ἰο 186 οί οὐὗἠἨ ψοπιθη. 1. 
Βτιρ. δηλ. ΝΥ εἴ. 
. 80. οὐδὲ Σ.---τούτων. οί8. ΘΟΙΏΡΆΓΟΒ ἃ. ΒΙΠΩΣΪΑΓ 
Ρϑββᾶρε οἵ ον. 1,Δογί. 1, ὅ1. ψἤθγο σου, Βι{{ΠΠ6᾿ 
ΘΟ ἢ 18 (ὮΓΟΙΘ ἴῃ Γογδ] ΒΡ ΘΏΘΟΙΙΓ, 85Κ5 δϑοίοη 16 6 δά 
ΘΥΘΙ 8600 8ηΥ (Πίηρ Ηποσ: ὁ δὲ ἀλεκτρυόνας εἶπε, φα- 
σιάνους, καὶ τας, φυσικῷ γὰρ ἄνθει κεκόσμηνται, καὶ 
μυρίῳ καλλίονι. Ψιάα Τιοίδη1 Νιρτίη. 18. δίγαοι. δὅ0, 
8. (δηί, 8, 11. 1 Ηορ. 10, 25. (Ἰδιιάϊδη. ἀ6 Βαρίυ 
Ῥγοβοσρ, 2, 90, ““ Ομηηΐβ ἴθ μοῦρθαβ8 Τυγρεῖ πυυβ, 
τηδάσοσιαο ρϑίθηϊ οοηνοχᾶ 86 ΓΟ, ΘΔΏρΡΊΌΠΘΟ βρ]θη- 
ἄογθ σοβϑ88 ; νδοοϊηΐδ ἡἴργο [ηἀυϊξ, δὲ ἀυ]οὶ ν]0 185 
ξεγγυρίηθ μίηρι ; Ῥαγίῃϊοα 480, ἰδη 8 νΑΓΙΔΏΓΟΓ 
οἰηρη δ ροιηιη18 Πθρ8165 }ποίιγὰ 8118 ἢ αιις νϑ]] 6 γα 
ἰδηΐαμῃ ὉΠ 018 ΑΒΒΥ}11 ΒΡ. Π}18 Πιβοδηΐαγ δὅηϊ ἡ Νοῆ 
(4165 γοϊ σ 6 Γ Ρδησιῖ Ψπποη 8 4188. ΤῈ βρηΐθῃςα 
[88 {Π86 δ᾽" οὗ δὴ δάδρ!δὶ βαυίηρ. 
. 80, οὕτως ἀμφιέυνυσιν --- οὐηδί. ΤὮ19 νογά, δηά 
ἐνδύσασθαι, 11κ6 πάντ δΔηἀ νϑϑεϊγὶ, ἃΓ6 866 οΥἹ ρΡΙδηΐ8 
84 ἴγθθ8 ὙΠ]οἢ ἂγθ δάογηθά ψ ἢ Ιοᾶνοβ δηα ἔτ, 
ψιὰς ιν. ΕοΙ. 8,89. αδη. 1,188. 2,219. ἜΡΙΠΠΟΙ, 
γῆς εὐ οι! Τοάάτγιάρε 88 ἢοΐ ἱπαίθρϑῃίγ 
Μ]υδίγάλθα (Π6 ῥγοργίθιυ δηά. Ὀθδυΐν οὐ {818 ὃχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΏ. 
., 80. φήμερον ὄντα. Ρ]η. Η. Ν. 41, 1. (οἰἰεὰ ὃγ 
γεί9.) ΕἸογθβ νεγὸ δάόγθαμα 'ῃ ἀϊδαὶ σίρη Ναίαγα 
ποηυφ βϑροοίδβϑιμηὰ ἢογθδηΐ, σϑ] θυ πγὸ ἸΏΟΓΘβΟΘΓΘ. 
ψιάΘ6. 58. 90, ὃ, 6. 1 Ροιί.1, 84. ὌὌῃᾳΨ{.Ὄ 
. 380, εἰς κλίβανον; Νοί 88. ΟνΘῃ, 8:0} 85. ΟἸ ΓΒ. δαΐ 
ΟἿΪΥ ἃ σδμϊάτοῃ, ογ ροῖ, υϑ64 ἔος Ρακίηρ; Ὀτοδά, δρδάὰ 
48 ἀββογι θα ΒΥ Η!δγοῦ. ρ. Υείβ8. ΕἸ Ρδμ 8 οϑὲ 
οηυφ 18 ρϑηΐθθ ἐβΏ οὶ. ναϑοι] ἀϊάυςία, τοϊμῃα 88, 
αυ8 88 ΓΘ θ0.8 ἤδτηπη 5 ἀγάδί ἰπίσιηβαοιδ. ΟληΒς. 
92, 2. ἴῃ οἰ δηΐπι σοΠ] σα ϑηΐαγ. 

51. τί πίωμεν. Τῆ6 ψογάβ πιυβί (1 (ὨηΚ) Ὀ6 υἱ- 
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ἰογοά, βοΐ 80 πη οἢ τ δῇ ἰηξεγσοραίίοη θα ἀἢ δὰ- 
οἰδιμαίίοα. ὅ866 οΐθ βυρτγα ὅ, 95. : 

89. πάντα γὰρ τ. τ. ε. ἐπιϑητεῖ. Ἐπτὶρ. 6,}7. ΤῊ ἐπ. ἰε 
ἸΠΊΘΗΒΙνΘ, ΔΗ ΧΙΟΙΒΙΥ 566 Κ. 10 γγ88 ΠῸ ΨΟΠΟΟΓ (Γαδ κ8 
ὙΥ εἰ8.) δὲ τ[ῃ6 (ἰδη 68 βῃοι]α ἤν ὅδ] νϑῃθριιθηΐ 
ΔΏΧΙΘΙΥ δρθουΐ ἐοοά, ἄτα. βίησα ἔπδν τπουρθξ οἰἼΠ 6 ν 

 ἅδαι (Π6 νου] 45 ηοΐ ρονοτηρα ὈΥ Ρτγονιάθηςο, οΣ 
παι (η6 (ἀὐοάδβ 8βἰερί, Κα θη, οὐ θγα δῦβθηϊς ἔτο 
Ποπηο, οἵ σοι] πού διεξαπα ἴο 81} δι ρ]ουπηδη(8 δι οῃσθ. 

84. οἶδέ γὰρ----χρήξετε. ΨΦ6808 δΓριι68 ἴγοπλ (οὶ 
Κηον]εάρε ἴο ἢ15 ροοάηεθββ. Ὑοὺγ ἤράνθηὶν ΕΔΙΠΘΕ 
Κηοιυσεέξ, δΔηα {Πογοίογο ψ}}} θοϑίονν {ἤθη : ἱ. 6. οἡ 1ῃ8 
ΒΙΡΡΟοΒιτΙοη πὶ γο αδὲ ἴογ Πθτ, Δηα ἃγθ ποί οἰμεῖς 
Ψ186 μηδέ ἴο τοοοῖνα ποῖ. δὸ οῃ. 14, 4. ΜδκΚΙ: 
. 98, βητεῖτε--δικαιοσύνην. ΤΠ ρΙδη οἵ ϑαἸ]ναίίοη ὈΥ͂ 
ΟἸγιβῖ, ν ]οἢ ΟΥ̓δΓΒ ρᾶγάοη οὗ 5 δηά δἴθγηδὶ Πδρὲ 
Ρἶπθ89β. Ὑγοἰβίεϊη. ' ἮΝ. 

88. προστεθήσεται, ἃ8 ΘΟΟΘΘΘΩΤ, ΟΕΪΘ51141] Πδρρί- 
688 δαίηρ (Π6 ῥγίῃοιραὶ. [Γποίδη 46 ἔαρβυ, 11. ἕν 
τοῦτο ἤνχετο ὑγιαίνειν, ὡς ἐστ᾽ ἂν τοῦτ᾽ ἔχη, ρἁάδίως 
αὐτῷ τών ἄλλων προσγενησομένων. ὅδὸ ΡτοοΪ. 1ῃ ΡΒΪαΐ. 
δ, 7. πρόσθηκαι τῆς ϑβώας. 'ΓΠοΟοΓ, Ἐρίρτ. 18, κηδομέ- 
νοι γὰρ ἀθανάτων πλεῖον ἔκουσι βρότοι. 

84, μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριο" ΤΠα δαίυγα 
Ξεπογαίίψ. Απίοη. 1, 1. τὸ μέλλον ἐπιτρέψης τῇ 
πρόνοιᾳ. Αἴδρη. Ρ᾿. 480. εἰς αὔριον Φροντίξει» περίεργον: 
Αηδοσ, 1δ, 1. τὸ σήμερον μέλει μοι, τὸ δ᾽ αὔριον τίς οἶδεν. 
γιὰ6 2] Δη. Υ. Η. 14. 6. δεποο. Ερ. 24. Θυϊα δηϊπ) 
ΠΘΟΘ586 οϑί 118 ΔΓΌΘβ86Γ6, δἵ 884118 οἷΐο ρδξθηάδ, 
σὺπη νϑηογηΐ, ργϑοΒ ΠΊΘΓΘ, ΟἿ ὈΓΘΟΘΘΉ8 [ΘΙΏΡῸΒ ΕἸ ΓΙ 
τοῖα ρογάθγο γὙιᾺ46 Ηογχγϑῖ. (ἰαγ. 2, 16. οἱ 8, 29) 
εἰ Ἐρ. 1.11. ϑει(βίείη ; ἰο ψῆοβθ δχϑιηρ168 1 866; 
ΤΒυογά. 2, 89. τοῖς μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν; 
καὶ ἐς αὐτὰ ἐλθοῦσι, μὴ ἀτολμοτέρους τών ἀεὶ μοχθούν- 
τῶν φαίνεσθαι; Μ᾽ ὮΙΟὮ ραβϑᾶρθ ἢδ8 Ὀδθη ἱπηδίθα Ὀγ 
ΙΏΔΩΥ : 6Χ. ΚΓ. Ὁ Ηε]οά. 2, 70, 12. ὡς ἂν τοῖς μέλ- 
λουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνοιτε. ἈὨΪο (488. ὅΦ1, 40: 
τῷ μέλλοντι προκαμνόντες. [ΔΡᾶπ. Οτγ. 16. ν. τῶν 
μελλόντων ἀλγεινών μαντεῖα. ΖΕ ιαη, Ν. Η. 14, 16, 
ὍΠΟΙΟ .5 ᾿ηθη!οποα (ἢ [ΟΠ] ον ηρῦ 85 ἃ τΏΔΧΙΒῚ οὗ 
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Ατιβιρρυβ: μήτι τοῖς παρελθούσιν ἐπικάμνειν μήτε 
τῶν ἐπιόντων προκάμνειν. δοΠοὶ. δὰ Ριηα. γί. 
2, 167. “οἵ σταθμώμενοι δὲ πολλὰ καὶ περιγράφοντες 
μέγαλα τινὰ μέλλοντα αὐτοῖς ἔσεσθαι, προωδυνήθησαν πρὶν 
τυχεῖν, ὧν ἐπιϑήτουσι καὶ ἐλπίξουσι. ἸΕΧΙΡΡ8. 8Ρ. 
Οοτρ. Ηΐβι. ΒγυΖ. Τ. 1. ρ. 11. ἢ. καὶ προκαμὸν ἐν τώ 
ἀεὶ μοχθεῖν ἀτόλμοτερον ἔσται. Ῥοτγρῆγτ. 46 Αὔδβ8ῖ. 1,. 
8, 18. ἀρκεὶ γε ὅτι μηδὲν πονεῖν δεομένοις (1. 6. ΟΧΘΗ, 
Ὠοτβ68, Χο.) χρώμεθα προκάμνειν καὶ μόχθους. Τἢι8 
1ὴ. [Π6 ΘΑΣΪΥ εὐ τοης μαυΐ Ψαϊεπιίη. βἀϊαά, ἔγοιη ΠΊΘσΘ 
σοπ]δοίαΓο, προκάμνειν πρὸς καμάτους. 1 ψου]ά 510} 
οἤδηρα καὶ Ἰηῖο κατὰ, ὈὉγῚ ψηϊοἢ 41} ΝΜ} 6 σίρῃϊ: 
κατὰ, ἀξ, ἃ8 ἴῃ Ηδοτγδο!ά. ἀ6 ῬοΪΠῖ. Ρ. 482. τὰ κατὰ 
τὰς θυσίας, ἴῃ6 ψοΙἦ8. ἅἀγ6 ρϑγρθίιδ!  Υ σοπίουπηαθα. 
Ιτιυδβὶ ποῖ οὔ ἴο οὈβοσνο, ἰδὲ ΤΠυογά. ἀρΡΘδΓ8 ἴο 
Πᾶνα πὰ ἴῃ πιὶηά ΖΕ ϑοι νυ]. Εὐπ|. 78, καὶ μὴ πρόκαμνε 
τόνδε βουκολούμενος πόνον. (Ν θτα ᾿γακοῖ. δοῆυίΖ. δηά 
ΟἾΒΘΓβ, ἃγα αυϊῖα οἡ (ῃ6 ψτοηρ βεθηί. Τἢθ Ηδϑυ- 
σμΐδη (]ο588, βουκολήσομεν, μεριμνήσομεν ; ὨΔΥ, αν Θἢ [ἢ 6 
1ητογργοίδιοη οὗ [Π6 δοῇῃο !δβῖ, περιέπων, Ὠ]ρἢς ἤᾶνΘ 
ἰδυρσῇς τΠθτ Ὀοίτογ.) ΑἾ80 “βοῃγν]. Αρϑῖ). 249. τὸ 
μέλλον δ᾽ ἐπεὶ οὐ γένοιτ᾽ ἂν λύσις (Θἢϊιρ!Π}) προχαιρέτω" 
ἴσον δὲ τῷ προστένειν. Ιῃ 2 5οῃ. Ρὶ Ν. 721. νὰ ἢᾶνα 
προστέναφειν ἴῃ [6 88Π|6 56η86ὅθ.0.0Ό. ΤΠα διυάεσης ν1}} 
οὔβογνα τὴ6 οἰθραῆςσθ, ψ ἢ 16) 85 Ὀ6θη ἱπιλαϊοὰ ὈΥ̓ 
ταν, ἴῃ ἢ15 Οάδ ἴο Εἴοη (ΟἸ]ορα : “Τὸ βαοῇ ἢ15 801- 
ἔδσιηρβ; Α]1] ἃγὸ πιθῆ, σοπἤθιηπθα 4||Κ6 ἴο φγοαη." 
ν εἰβιοίη 70] ο] οὐ ΒΥ ΓΘ ΓΒ : [Π|6]]Θχϑγηΐ αυϊά πὶ 
ΡΠΙΟΒΟΡὮΙ, αὐ δηϊ1 ἰγαηα}}} {48 δοαυϊδίιγ, 80]}- 
οἰ δ 6856 ἰβίδιῃ 8011] πάἀϊησδηὶ: υἱὐ (Πγιβίυβ, 48] 
ἀοοίγ!ηδπὶ σοοἸ δύ Ῥγοροηϊί, ΒΘ ΠΡΟ ΔηΪπΊ08 Ποηλὶ- 
Ὡὰ πὴ Θγῖρὶ δὰ σοηβιἀθγαοηθιη αἸν]Ὡὶ Πα ΠΏ] 18, 6}118- 
4086 ϑ8ΔΡΙΘΠ{1551π|ὲ8 δίαι6 ορίϊη]δ Ῥγον! ἀθη(180, 4118 
5014 ΔΙ π νογὶ ὈΟῺἱ ΓΔ]. πτὰ βοουγυμαια γοα- 
ἄδγα ροϊοϑβί. 

84. ἀρκετὸν τ. ἡ. ἧ. κακία α. ἼθοΙα ἰ8 δὴ 61110518 
οἵ πράγμα, “Ὠϊσἢ 56ἢ}]. ἔα |κ68 ἔογ ἱποοιῃιῃοάσ (0 
ΜΠ Ο86 ΘΧΘΠ0]65 δα ΖΕ βου]. Ρ.Ὶ Ψ. 100. χλιδᾷν 
ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι, ΜΙ ὮΘΓΕ πήμασι ἰδ ἃ ΠΊΘΓΘ 
Βο55,) ψῃϊοῖ, πονγανογ, 15. ἢοΐ ποοδθβϑᾶσυ. ΟΠ τηιϑὲ 
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ποῖ ἰοο. πη 6ἢ }γ6δς {Π6 βἰρηϊδορίίοη οὗ βυοῦ πουῃ8 
88 816 ἰοῖ ἴἰο ΡῈ υπάογβίοοα ἰπ δά]θείϊνθβϑ πρυΐοσ, 
νοῦ, Ὀγ {Π6 νὰν, ἅγθ οἴδη Ἰοϊπϑα ἴο βυϊθβίδηϊζινοϑ 
ΤῊΔΒΟΌΪΠΘ ΟΥ̓ δηλ πηη6; οὗὨ [ἢ}18 {για 1ἄϊοτι οχϑιη- 
ΕΣ ΔΓ αᾶρθα ᾧἃρ ὈΥ Βδρἢοὶ, Κγυρκο, '᾽ίβ. ἄο. 

[6 ἐγίϑέε ἐμρμδ δέαδιίϊς οἵ ΨιΓρΡῚ, Ες]. 8, 80. ν}}} 
ΓΟΔΟῚΥ ΟΟΟΌΓ ἴο ΤΩΥ ΓΟΔΑΘΓΒ : κακία 18 [ῸΓ κακότης, 
δανογϑιυ, αἰ! οίοη. Ὑιάθ Ἡδβκίῃ. δα Μοβςοῆ. 4, δ6. 
Βοβοππι. οἰζ65 ὅϑηθο. Ερ. 18. Εἰ δηϊ 8ὶ ἕαϊαγυπη 6βὶ 
τηϑίυη, αὐὰ Ἰυναΐῖ ἀοἷοῦὶ 8.1.0 ΟσΟΊΓΓΟΙΘΟ ἢ 5418 οἰΐο 
ἀοἸθὈ15 4φυυπὶ νθηθγὶῖ : 1 ΘΓ πὰ {101 ΠῚ 6 Ιοτα ΡΓΟΡΟΠΘ. 
Αἀδαρὶα] βθηΐθηςσα5 βίτηἶδν ἴο [ἢ 6 ργοβθηΐ ἅγο ἢοΐ ῃ- 
υϑ04] ἴο (6 ψεν]8ὴ νυίθτ8. ΨὙιὰ6 ϑοἢμειὰ. δῇ. 
Μευβοίιθη. Νον. Γαβί. οχ Ταϊησάδ 1} υϑίτ. ᾿. 72. 

ΓΉΗΑΡ. ΥἹ]. 

ΨΈΚΝΒΕ 1. μὴ κρίνετε. ὍὯο ποΐ ΘΟΧοΓοῖβα τὶρια, 86- 
νογο, δηα ὉΠοΟΠΑΓΙ 4016 σοησοηηηδίίοη. ΤῊ 8 1ης6Γ- 
Ἰωξωθὴ 19 σοῃῆγπιοα Ὀγ 1Π6 ῥᾶγ8} 16] ρϑββᾶρθ ἴῃ 
υκο, 6, 87. μὴ κατὰδικάϑετε. ὅδ 1η “Ψ41π|65, 2, 18. 

τὸ ἔλεος 15 Ορροβοά τῇ κρίσει. 
ᾧ. ἐν ᾧ---ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν. Α ῥτονοΓθ Δ] 8ᾶγ- 

ἴῃς δος [Π6 δεν (866 [ρῃίίοοι), ὑγαηϑίδγγοα 
ἔτοτη ἴῃ6 αῇἴδιγβ οἵ σοιηθοη [16 ἴο βρίγιίυ4] τηδίϊογϑ, 
(48 18 υδϑῦ8] ψ ἢ οὐν ,ογά). ὟΥ οἰβίβι; ψῇο, διηοηρ; 
ΟΥΟΓ ράββᾶρδβ οἱΐθβ Ρδι8. (οι. 18. μετρῆσαι τὴν ἴσην. 
Ἡοχτδί. ὅση). 1, 8, 67. Θυδπι ἰοιηδγὸ 1 ηοϑπηχοί 16- 
οι 538} 01 }118 114 0.811. 

8. τὸ κάρφος, Τἢ8 ψοΙΩ͂ 18 σορΙουΒ]ν 1 π8ἐγαῖοα 
Ὀγ γὙεῖίβ.υ [Ὁ τδῪ Ὀ6 τεπάογοα ὈΥ τπ6 Ἐρ]8ἢ 
δρίϊηέον. 

8. δοκὸν. Ποάδάτγ!ἄρε βϑρροββθβ {παΐ {π6 ψογάβ8 κάρ- 
Φος δηὰ δοκὸς τηρῃϊ Ὀ6 ΠΟ ΙΠΟΓ6 ἴπᾶῃ ΠδΔη168 Οὗ ἀ18- 
ἰοηροΥβ ἰἢ ἴΠ6 δυὐ88, βθοδϑιι88 1 18 ΠΏΡΟΒ81016 ἰῃδὶ 
ΒΘ Οἢ ἃ (Π Πρ’ 88 ἃ δδαπι οου]Ἱὰ ρα Ιοάροα 1 {Π6 δυα. 
Οαρθεῖ!, ἴοο, 81 }]1πρ’ αὐ ([Π6 βδίῃης οἰγοιπιβίδῃσο, 
Γοηοτβ δοκὸν (Π6 ἐλογΉ, ψιτ που ΔΗΥ δβυηοϊδσηΐς δυῖμο- 
ΤΙ, δηάᾶ, ἱπάθοα, ψιπουΐ ΠΘΟΘΒϑΙΥ, ϑίησα {Π6 6Χ- 
Ῥτοβδίοῃ 15 ἀψρεγϑοίϊεαί, δῃὰ, ἃ5 ἀρρθᾶτγβ ἔγοπι. ἴῃ. 
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ἩΔΒί ἶσα] Ῥ8888ρ676 3 Ῥευτευ ὈὉγ Ὠρνμβίυ9, Ἦ οἰ: 
ηΔ δευθοῖί, σάἀὐααῖαί, Ὠγτυδίιϑ αυοίο8 ἔγομῃ (ἢ 
(θίθδγὰ δηὰ {86 Ὀοοῖ Μίυδδη, “ ΤΟΙ] 6 ἐγαρθ εχ 
οσυΐο ἰυο ;᾽ δῃὰ ΥΥ εἰ8. ἔσοπη Βϑι τ: “ Αυΐ {ΓᾺΡ18 
διιξ ᾿έυλ τηἰγαντῦ 1η Θ611105 6]. ΘιΠ]416 ΘΧοσρσαν. "ἢ 
ΒΓΔ ΔΓ Ῥάββαζεβ ἔγομ {116 (]4981095 ἀγα φίνθη Ὁγ ατο- 
[101.8, Αἰδεγεν, ΒικΚὶγ,. ἀηα Θϑρθοία!ν Ὀγ Υ οεἰβίβίῃ. 
ΑΙ». ἔτγοιαῃ {6 Εδίμογβ, Ό.Ὺ διυίοοσγ, ΤΏ 68. Εςς!. 

4.. ἰδοὺ ἡ δοκὸς, α Ὀδαῃι. ἘΠρ 5 νουβίοη, δίθοΣ 
ἐδα ὈΘδ. 

ὅ. ὑποχριτὰ, ““διηηαϊαίογ, ἴα, 41 ΠΟ ΘΧ ΔΗΙΠῚ: 
Ὀοπΐ8, 4ιι8 μα ρϑηΐ, 4111, 864 6χ 4118 ν]}} 18 σαγρΘηα 8 
Ἰδιάσῃ δριιὰ ἢογ!Πη68 αυθογρ 8." Ἐοβθηηῃ. (ἰορασθ 
Ζερῆ. 2,1.  εἰδβιίοθίῃ 88. δήἀυσεα ρα8β8δρ69 ἰγοπὶ 
τῃ6 (ἸΙαβ8165 ἴῃ ἀρυμπάδηςσα ; [ΠΟῪ ἅγθ, ἤσαν Γ (85 18 
οἴη [ἢ ς886) ἤίίοΓ ἔργ ἃ Ἴςοπηπηοη- ͵δοα ὈοΟΚ [ἤδη 
ἃ ΠσοΟΠ)Θηΐασγυ. Τῇ ποδί Δρροϑίίθ οὔθ ((μουρῇ 
Θνρη {πόσο {π6 τθίδρῃοῦ 18 ποΐ ἐῃ6 88Π16) 18 ἔγοπὶ 
Ἡοταί. 8ι. 1, 8, 74. υϊ, π6. {Ὀ  ῖθιι8 ΡΓΟΡΙ 8 οἵ- 
ϑηάδιὶ διηΐϊσιιπι, Ροϑβϑίυϊαί, Ἰσῃοβοθῖ νϑῦγῃςϑ {ΠΠ1|8. 
ἘΠ ΠΥπιῖυ8. Οὔϑογνθϑ οὐ {Π6 ίογοβ οἵ [86 ψογὰ ὑπὸο- 
κριτὰ, ἰῇ {Π6 Ρ6Γϑοη 15 80 σδ θα δἰ Γ 88 ὈΒΌΓΡΙηρ' 
ἐπα οἶος οὗ ἃ ρὴἠγνϑοϊιοίαη, ν ἤθη ἴῃ ἴδοι ἢ6 δίδηαβ 1 
«6. βυδϊοῃ οὗὁὨ ἃ μαΐϊοηέ, ---- ΟΥὨ ἃ8 σΌΓΙΟΟΒΙΥ ᾿γγΐηρ, 
1ηἴο {Π6 ἔδυ} 8 οὐ οἴποῦβ, πη ογ ργαίθηςθ οἵ γαίογῃ- 
ἴῃς ἴθ, {πΠοπρἢ, ἢ [Δοῖ, ΟὨΪΥ σι ἢ} [Π6 νον οὗ 6χ- 
Θγοϊβϑίηρ, σοηἀοιηηδίϊοῃ. 

6. μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ. [,68[ ΔῊΥ οαἢ6 8ῃου 4 
Βυβροοίς {Πδι 41} ΠΟ γν οὗ γυάρίηρ, Ἔνθῆ σοποεγηϊης 
τηδίζοτβ (6 τηοϑί τηδηϊΐδϑί, ΟΣ γιδῖ Β0}0] 018 8 ρσγϑςδρί 
ἔταυσὰξς σἢ {μὲ ργυάθησα νηοῦ 6 οἰβθνῃθγα 
ἀϊγθοῖβ ο "6 Ἰοη6α ψ1Π 51π|ρ]:οἰγ. τοί8. (Ὠγϑὲ 
6818. (ῃθ 1 ἀοβ8 (βϑᾶγ8 Ε.ἢ.) ὡς καθυλακτοῦντας τοῦ 
Χριστοῦ : ἤοβ8, ὡς τῷ βορβόρῳ τῶν παθών ἐγκαλινδο- 
μένους. ΙΕ ΤῊΔΥ 6 Θχρἰαίπρα ροπογα! νυ, [0 ῥγοίϑῃηθ 
ΔΒ ᾿ΠΏΡΙΟΙΒ 6, ΡΟ] Δῃα ᾿ρυΓΕ 848 ἀορβ δηά 
5518 ὝΕΙ͵Ο δοοοιμθα Ὀγ {86 16.718. δ) εἰβίϊῃ οχ- 

: ΚΠ] σΑΓΠ68 βδηοίθο πΠοη 50]6ηΐ ΒΓο) οὶ ο8η1- 
118, 864] ἃ 5δοιῇοδηία οἵ βδοογάοίθῃβ φοραί Γ: 
1 πος ἀοοίσιη8 (ὮΣΙ 115 ἰγδάθηα 6ϑΐ, {αἱ νλ0}15. οὖ 
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ῥγα)υσ!οῖβ οσσοροδίὶ 1|18π το)οϊυης τ δηταίο :᾽ 
γνὨϊοἢ Βοθα]8 ἴα [εἰεπθά. Ὑδὺ ἢ6 δρροβϑίιοὶ Υ οοπι- 
Ρᾶτο8 Πιιορ. [κϑογί. 1, 86. Ἐρωτηθεὶς ὑπὸ ἀσεβοῦς 
ἀνθρώπου, τί πότε ἐστιν εὐσέβεια; ἐσίγα. Τοῦ δὲ τὴν 
αἰτίαν τῆς σιγῆς πυθομένον, Σιωπώ, ἔφη, ὅτι περὶ τῶν 
οὐδὲν σοὶ προσηκόνταν πυνθάνη. διΓΆΠΪ ΑΓ τη ΧίΤαΒ, σοιιοῃοὰ 
Ὁπάθσ ποί αἰ ββι πη} ῦ ϑΥΓ 0 018 86 ΠηΘίδΡρἤογδ, 8ΓΘ 
Ρτοσιιοοα Ὀγ τοί. [δὰ, Ατσίβίοί. δρ. Τογηϊβί. 
294. μήτε ῥύψαι σοφίαν εἰς τοὺς τριόδους. ἨἩδηρςθ 18 
{Ππδίταϊθὰ Ῥγοόςορ. 99, 91. εἷς οὐ μὴ πότε ὑπὸ χερσὶ 
κυνών γενήται. ΝΣ 

0. μαργαρίτας. ἴϊ ρροαγβ ἔγοπι {π6  ΒδθθΊη οΔ] 
ΓΙ ίοτϑ ἴῃδι [ῃ6 Ψ6ν8 ο4|16ἀ {Π6 Ῥτγθοθρίβ οὗ νι βϑάοιι 
ΡῬΘΔγ]8. 80 οἱμκ 1ογὰ πόσο ἔπδῃ ομσθ σοιηρϑῖαβ ἴΠ6 
{τ 8 (ΒΡ οι! Υ 1[ῃ6 τόσο σθοοηᾶϊα οὔ68) οὗ {Π6 
(ὐοϑρεὶ ἴὸ τ1ῃ6 β8δῖ)6. Τυ8, ἴῃ Μαᾶῖίί. 18, 46. {δα 
Οὐοϑρεὶ 15 σοπηρδγρά ἴο ἃ ρθϑ1] οὗ ργϑαΐ ργῖσθ. Ψὶάθ 
ϑϑηθοδ, Ερ. 29. Τὴ πογά μαργαρίτης 15 οὗ Οτίοηίδ) 
οὔ ρΊη 
ᾧ μήποτε κ. α. τ΄ π. α. κι σ. ρ. υ. 1 οδηηοί αὐυϊΐα 

ΔΡΡτονΘ [πΠ6 πιοάς οὗ ἰακίηρ,. [ἢ15 ραββάᾶρ Ὀτγοιιρῃξ 
ἰογνχᾶτα ἔγοπιὶ Ἡδημηοῃα ὮΥ ἔμον, τΒουρσὶ 1ξ 18 ϑ80ρ- 
Ρογίβἠ Ὀγ Τεοργ]δοῖ, Η δι ηβιυβ, (ἰαϑί6 ! |1ὸ, Βοβοηπ,. 
δηά Κυϊη. [866 πὸ γρᾶβοῃ ΜὮΥ ὑοί βου ἃ ποῖ 6 
παἀοτγϑίοοά οἵ ἴῃΠ6 ϑνῖηθ. Νιάς γεῖβι Απά] 8ρ- 
᾿ηρελδὴ οὗ Οδιρθε } 5 τοηάοσίηρ καὶ ὈῪ οσὕ. ῬῬ.ΙΟδΟΙΒ 
85 Ψ611 οὐβϑεγνθα {ῃδί 1 18 ἴη6 παίιγρ οὗ ἤἢορβ (ο 

θι116, ηοΐ απέγογσμπι γεοοέὸ, αὐ ἐπ ἰαέι5 ἀοἤεοτα. 
. ἤ. βητεῖτε, καὶ εὑρήσετε. δι.1}. ΑττίΔη. 8, Φῷ. ΑἸδχ. 
ἃΡ. Αἴῃθη. Ῥμηδηοη. ΟἸθπ.. Αἰεχ. 4, δθδ. 

8. ὁ ζητών εὑρίσκει. δῖ]. δορῇ. 48 4. Τ. 110. τὰ 
δέ ϑηταύμενον ἄλωτον' εἰσφεύγει δὲ τἀμελούμεναν. ὙιάΘ 
Επιεῆγῃηι. 

9. ὃ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπαο. ἼΤΠδ καὶ [48 ἃ σοη- 
εἰηυαῖίνα ἔοτοθ. Μοβὶ οὗ {Π6. Οοτηπιθηίδίογβ ἐ6}} υ8 
ἀπὲ ἄνθρωπος 5 ρΙεοηδδίίς. Βεΐ ρϑγΠΔρ58 10 15 οπιρλα- 
ἐϊοαῖ: 11 βΒο6πὴ8 (0 ἢᾶνα Ὀ66ῇ 80 γεαραγάθα Ὦγ 1,. Βγιιρ'. 
ΒοζΖβ, δηὰ (ὐδρθε}}, Ὅσα δά Βθοδασι σα. “ὙὙΠ0 
ΒΠΊΟΠ(Ά: γοι μ6η," ὅζο. ὙΠΙΓἢ οὗ γοι ἰδ ἔποεο, ἱπουρῆ 
υΐ 4 τηδ δ [{ ἰ5 μἰαίη ἰῃδι Ευι. (8. ἰοοΚ (δα: 
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ἡοτά. Τῇ 80ὴ (β8αγ8 6) 8518 βῃᾳςῃ {Πϊηρβ ἃ5 δγῷ 
814 0]6 ἔος 4 ἔδίῃϑγ ἴο σίνο, δηά [Ὸγ ἃ βοῃ [ο γϑοοῖνο. 
- 9. ὃν ἐὰν αἰτήση---ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῶ ; 
Αὰ Ηρρτγον δάδρα; ποῖ, ἢονψδνογ, σοηῇηρά ἴο [6 
Ψ6ν8, θαι σοπλπΊοη ἴο οἴμοῦ Ναίίοῃβ. δὸ Ρ]δυΐιβ : 
ΑΙἸξογᾶ πδηι ἔδγί ἰδρίάἀθπ, ρᾶῆδπὶ οβϑίθηίδέ αἰζοσγᾶ. 
Μαϊάοῃ. ὅϑϑηθοᾶ ἀε Βοηρῆ, 2, 7. Ψψογγσιυσοβυβ θθηθ6- 
βοίαπι, δῦ Ποπηηθ ἀπτο ἀϑρογὲ ἀδίιπ), ραπεπι ἰαρὶαο- 
δέηι υοσαϑαί. 

11. πονηροὶ, 1. 6. οσοιηραγοά ψ Οαοά. 80 ΤΠθο- 
Ρἢυ]. Εαςῃ. ατοί. Μα]α. δομοοίιΖ. οσ ταί ἢοσ, ἀνϑιΐ, 
ΗΠ γα} 68, ρᾶγοὶ, ἃ8 Ηδίηπ. Βοβϑηπ). Καυϊΐποοὶ, δηὰ 
ΠΟ]. ῇοπι 866. 
11. οἵδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι. Τ)αγα 8ο]εἰἷ5. Ὗ οἴ. 
Βαυι Καυΐῃ, ἐ4Κ68 ἰΐ ἔοτ ἀ8:18; 88 ἴῃ Ῥγοροτί. 1, Φ, 12. 
ϑοῖδί συ ΓΟΓΘ, ἰοῦ οἰιγγδί. 

12, πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἵ ἄνθρω- 
ποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Α ροϊάθδη τῃηαχίπιὶ οὗ 
γθαυαθηΐς οσσαγγθηςθα ἢ ἴῃ (Ἰα881.5. Ργίο. Ὑγίβ. 
δηὰ ΒΙΚΙν, οἷζα πιιπηθγοῦβ Ῥάϑβαρθβ; (0 ΜΒΪΟΝ 1 
δἀά, Ιβοογ. Νίς. ρ. ὅθ. 8. ἡ ἃ πασχόντες ὑφ᾽ ἑτέρων 
ὀργίξεσθε, ταυτὰ τοῖς ἄλλοις μὴ ποιεῖτε Ὦ. Η. 441, 
27. ἔπειτα ἃ παθεῖν οὐκ ἂν ὑπεμείνατε αὐτοὶ, ταῦτα ἑτέ- 
βους πάσχοντας ἀνέχεσθαι δικαιοῦτε; 1ἰ νᾶ, ΤΠΟΓΘΟΥΘΓ, 
ποῦ ἈὨΚΠονη ἴο [Π6 Φ6ν8; 85 ἄρρθδῖβθ ὈΥ ἴῃ6 εἰϊα- 
ἰδῦ]οη5 ἔγοπι ΕδὈὈ]ηϊο 8] ΓΙ ΓΒ η Ἦ εἰ8. ἀπά Ηδοῖϊ- 
8ρᾶῃῆ. Ια οἱ ΤΟΙ. 4, 1ὅ. δ8ιγ. 84, 1δὅ. ϑδηῆβοα, 

. 94. 
᾿ς. οὗτος γὰρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. ΤῊΪΒ ἰ8 

[Π6 50π|ὶ οὗὨἨἁ νἢδι ἰ8 ἰδιρῃξ ἴῃ τΠ6 1,8 δπὰ {π6 Ρχγο- 
ΡΠείβ5, οοποθγηΐηρ (ἢ6 πχυΐαδὶ] ἀυτ165 οὗἩὨἁ τιθῇ ομδ ἴο- 
νναγ 8 ΔηοίΠογ ; οδ]] 6 1Π6 “(168 οΥὨἉ 1πΠ6 ϑϑοοῃά 
ἼΑ018." Οὐτοῖ. Ὧηά Βευρ. 

18. εἰσέλθετε διὰ τῆς στένης πύλης. ΤῊΘ ἰάϊοιῃ ἰ5 
ΠΊΟΓΘ ὉΠίΟ] 64 ἴῃ 1,.υς. 18, 94. ἀγωνήβεσθε εἰς ἐλθεῖν. 
ΤῺ οουγβθ οὔ μιπιδη δοίίοη ἰ8 οὔξδη οα]]64 ἴῃ ϑογίρίωυγα 
ὙΥΙ ὁδὸς : δη4, σοπβθαυθηίυ, ἔτοπι ἢ 6 γοβίγαϊ πίβ δηά 
ἀπ σου 168 οὗ νιγίιθ, 115 τοδὰ 18 ἐογιηβα δέγαϊέ; δηά 
(Π8[ οἵ νἱοα ὄγοαά. Ἡδρχγο, ἤονψονοσ, ἢ 6 ΘΟΠΊΡΔΓΙΒΟΠ 
15 [0 ἃ βαἐε ἰῃίο ἃ τοδά, δηὰ {παὶ τοδά Ἰϑδάϊηρ ἀρ. ἰο. 

τὶ 
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ΔΏ ἈΓΧ, ΟΥ ΟἸ(Δ46]. δι πα ΑΓ σΟΠΊΡΑΥΒΟΉ8 δηα 586 ῃ{ὶ- 
ΠηΘηϊ5 ΔΓ6 ἔουηά ἴη {ἢ δηςθηΐ Ἡυγιῖο Γ5 : 6Χ. στ. Οοῦ68 
88 0.8, Οὗ 1Πη6 γοδα {ἢ 6848 (ο σι! Κπονίθαρα, οὐκοῦν 
(ὁρᾷς) καὶ θυρὰν τ. εν μικρὰν, προσιδεῖν. Μᾶχ. ΤΥτ. 

. 89, 8. μία δὲ που τὶς στένη, καὶ ὄρθιος καὶ τραχεῖα 
καὶ οὐ πολλοῖς πάνυ ὁδεύσιμος. εί5β. Ψιά6 Ὠ)1οά. δίο. 

. 206. Β. (ἰς. ΟΕ 1, 82, Ἡεϑβιοά, Ορ. 286. Αἴ !δη. 
. Η. 18, 82. Χροη. Ογτ. 4, 2, 24. (Κυΐϊη.) 1 δαά, 

(Ιεμι. ΑἸοχ. 68. κ. Οπδ πιᾶὺ σοιηρᾶΓα, ἴοο, ἴῃ ΡΥυ- 
{πᾶρΟΓΘΔῺ ΠΙΑΧΙΠΙ, ἃ5 Μγὸ πη 10 ἰη Ῥοτγρῆγτ, ΥὟ. Ρ. Ρ. 
199. ὅς τε λεωφόρους μὴ βαδίϑειν. ΟΥὙἹὙ 85 9 4010}. Υ. Ῥ. 
ὁ 105. ΕΧρΓθβ868 ἰΐ, τὰς λεωφόρους ὅδους ἐκκλίνων, διὰ 
τῶν ἀτραπών βάδιξϑε: νὶσἢ τηδχίτη 18 (ἢ. Θχρίαἰπρά 
Ὀγ Ατῃθη. 4δῷ. νυν. γνώμη πολλῶν μὴ ἀκολουθεῖν. δὸ 
χοά. Τῇου 58}4}} ἔο ον ἃ πιυϊτὰᾺ6 ἴἰο ἀο 6ν]]. 
14. ὅτι στενὴ ἡ πύλης Πἤοισ ὩΔΙΤΟΥ͂ 18 (6 ψν 

50 ΤὭθορῆἢ. δίπι. 561. 6. ἡ γὰρ ἀρετὴ ὑψηλόν τι χρῆμα, 
καὶ δύσαντες, καὶ τοῖς πολλοῖς οὐ μετὸν, ἢ διὰ κακίας 
ἰσχὺν, ἢ ἀνορεξίαν τοῦ κρείτονος. 

14. καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτὴν---σοῃβααιη- 
{πγ, δίίδιῃ. ὅθ ὅ.ἢ]. 1,6χ. Α ΟἸδβϑβὶς Ἰάϊου, 1τηϊ- 
ἰιαῖϊεα Ὀγ Μιοη. ““Απά τηᾶγ δ ἰδθηρίῃ ΠΥ ΘΑΓΥ͂ 
ἃσε Εϊπά οἱέ τς ροδσσέιν! Ὠογπ!αρθ. δὸ Ίγρ. “Ζη. 
6, 744. ἘχΙπάδ ρὲ διῃρίυιῃ Μιιϊισιυγ ΕἸγϑίαπη, οἱ 
ραμρὶ ἰτοῖα ἄγνᾶ το ῃμοπλυ8. 

- 1δὅ., προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν. ΒανΑΓΘ 
οὗ ,2αἰ8ε ἐοασήογδ. ὅδὸ οΔ]] θα 85 [|86 17 ἀγγορδίίηρ ἴο 
{Π6πΊΒ να 5 ἃ ἀϊνίηδ π)ἰ88ίοη, [ὉΓ [ΗΠ Ὡς 6 πα ραΐη ; 
848 ὕγεῖβ. δοῃ)θυβηθγ, δη( βοῖηθ δηςθηΐ πο Γργθίοσβ. 
ψιάς Ευτῃ. Βυΐϊ {18 86θ}8 ἴοο σοῃῇηρα ἃ 56Ώ86. 
ΟἾγγ8. δηὰ Ηβἰηβῖυ8 Ἰπίογργεῖ 1ἴ, “1Πο86 στο ἰεδά ἃ 
18 σοηίγασγυ ἰο (Ποὲς ΟΠ γιβαδη ρτοΐδββδίοη, ὈὰΓ Ῥγο- 
ἰ6πά ἰο ρῥἰοῖν δηά ἱπηοοθῃοθ." ΤΠΙ8. 4]80 866Π|8 ἴ00 
"πο. [ταίῃοσ πο] πα ἴο {Π6 ορΙπίοῃ οὗ τοί, 
(δὲ [Π6Υ ἅτε 80 ςδὶ]δά ἴῃ τϑέδγθποθ ἴο {Πεῖγ ἀοοέγὶη68. 
ΤΗδ ψογάβ δγὸ ἰθνο! δὰ τοὶ δἱ (Π6 Ῥῃδγίβθθθ οηἶῳ, 
Ὀὰΐ ἀνθ 80 ἢ 85 ΔΥ ῥγοϊθηά [0 Ὀ6 [ὉΠ] ον ο 8 οἵ 
Οἢγιϑί. ΟΥ̓ [ὴ6 Ῥἤδσγιβαιςαὶ ἀοςίγιηθ8, Βοβϑηπ. οὔ- 
86Γν65 [Πδ (Π6Υ ΨΕΓΘ ΠΟΠΊΓΑΓΥ ἰο ΟΠ ΓΙδι᾿Β; θεϊηρ 1η 
ἈΡΡροδγϑησθ δυϑβίογο, διι ἴῃ ἴαοί ἰᾶαχ, δἀπὰ ορθηϊηρ ἃ 
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ἄοον ἰο νίςθ. ὍΤῆδ δχριόβϑίοη προσέχειν ἀπὸ ἰ58 Ἠεϊ- 
θη 181169, δηα Τοσσυγϑ ἴῃ ἐπ δορί. ΨΜιάς ὅ.οἢ!. 1μ6χ. 
ἴῃ. Τ, 

15. ὅτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι. ἸῃἀππΊοη- 
ἴυατῃ ναὶ ΡΠ} πὶ 6 απ ΠνΗ: ονίηἷ8 σοηΐδοίιπη. ἐν 18 
ἤδσθ υϑεα πκΚὲ (ἢε Ηροῦγ. Δ: δηὰ 50 [6 ατγϑοκ 
ΨΥ 6 ΓΒ. . ΕΧΘΙΏΡΪ6Β ἃγὸ ργοάυςεά Ὀγ Καθ; δπά 80 
9Φοβθρῆυθϑ, Απί. 6, 9, 4. ἐπέρχη μοι ἐν ῥομΦαίᾳ, καὶ 
ἐν δόρατι καὶ ἐν θώρακι" οἱ Α. 18, 6, 7. ὁ ἐν τῇ πορφυρίδι. 
Ον!ά, Α. Α. 2, 202. ἴῃ Τυγτγίϊβ, 861]. νϑϑε τη θη 8. 
Ψηγρ. Ζξπι. δ, 87. Ἡοετγί 5 ἐπ 146 0}18 οἵ ρ6 }} 6 Πυ18- 
{1408 0188. ὅ66 «αἷἶβο 1,θβϑηθυ. 

1δ. ἔρχονται---ἰ, ἐ. προβάτων. ΤῊϊ8 ψὰ8 ἀἄοῃθ ἰὸ 
πηϊδΐθ, δἱ ᾿ϑαβί ἴῃ σαγὸ, (ῃ6 δηεθης Ῥγορμοίβ. ΤῊ 
ΕΠ) 4} δηὰ ΕἸ1Βῃ4 (1 Ηορ. 19, 18. 2 Βερ. Φ, 18.) ἃταὲ 
Β814 ἴο ἢανθ θθθη οἰοίμδα ψ ἢ {Π6 μηλωτὴ, 561]. δορὰ. 
80 1η Ζδοἢ. 18. 16 5 ργϑαϊοϊβα {ῃδὲ {Π6 [8186 ρτορῃθίϑ 
Ψ1}} ηο Ἰοηρογ οοί 6 {ΠΘΠΊ 56 Ιν 68 ἴῃ {Π|6 δέῤῥιν τριχίνην, 
ΜΠ ΙΟἢ ΠΟΥ Πα ρυΐ οὔ αἴτοσ {Π6 οχϑηρίὶθ οἵ {{6 
{6 Ργσρῃοίβ. Ἴδα μ. νγὰ8 ἃ ραγπηδηΐ ΟΓΏ Ὀ8014}Υ 
ὈΥ Βπδρπογάθ, δηᾶά τηδηπυίδοίυγοά ὈΥ {Π6ηηβῖνοβ οὗ 
τι6 ἤδεοοβ οὗ {πεῖν ἤοςκϑ, γουρὴϊν ψογκοὰ πρ. ὅ66 
1[η6 ϑοῇοὶ. οα ΤὭροογ. οἰοα Ὀγ εί5. ὅδ΄:η. 2 3ορ. 
ΕὰΡ. τὶ μι ς. ΕΔΗ. Εαγ,. ἄνθρωποι ἔξωθεν μὲν φιλίαν 
ὑποκρίνονται, ἔσωθεν δὲ κακίας καὶ ἀπηνείας πεπλήρωνται. 
Ηοταί. Εν. 1, 16, 45. ΤῃΓΟΓϑιιπὶ {ΠΓΡ ΘΠ, ΒΡΘΟΙΟΘῈ ΠῚ 
βθν ἀδοογᾶ. (ΟΠ. ας. 11, 89. Αοἰ. 20, 929. Ρο- 
γαπ. 11,10, ὅ. ὅπου μὲν ἐξαρκεῖ ἡ λεοντὴ, τότε χρὴ 
καὶ τῆς ἀλωπεκῆς προσράπτειν. Υ εἴΒ. οϑοηπι. Κυ!η. 
ΤΠοΥ [Πθη ἄδϑογνα (ὁ ΡῈ ἰγοδίθαὰ 88 Ηογδςβ (δδΐ. 2, 
Ἑ, 66) {6118 8 [ὉΠ 1118 ἐγοαϊθά (Π6 Ἡγροοτίίοϑ οὗ [115 
(ἰτη6, ““ ἀοἰγαῆογα οἱ ρ6]]6πὶ|, μι ἀι15 αυᾶὰ 4.184 16 ΡΘΡ 
οἵὰᾷ σεάοτγοῖ, ἱπίσογϑιη {αγρ 85.᾿" Οαπέρδεὶ! (Δ Κ68 [ἢ 8 
ΨΟΓΩΒ 45 ἤρυγαίνο. ' ἮΝ 

Απά, 1πἀ666, 1Π15 ἱπξογργοίδίίοη 18 ϑοπηθνῃδί εθη- 
βεηηθα ὈΥ ἃ 8[1118Γ ρᾶββαρθ, ν σῇ 1 ἸΙοῃρ ᾶρὸ ποίεά 
ἄονῃ ἴτοπὶ Ηθεηίρρυβ ἀρ. Εΐγιη. Μαρ. 182. τὸν μὲν 
διάλεκτον καὶ τὸ πρόσωπον, ἀμνίου ἔχειν ἔμεν τὰ δ᾽ ἔν- 
δον, οὐδὲν διαφέρεις δράκοντος, Βυΐ 1 ἀείγας(8 80Π16- 
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εἰπηρ ἔτομι ἴῃ 6 β6η86, δηῃ!ά ἰονοῦβ [6 ΑἸ ΖΉΜΥ οὗ ἐπ ο 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΗ. 

15. ἔσωθεν δὲ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. ἨἩΪΠΕΙ τοίδσβ 
Ιτρῆφὺϑ Ο. Η.1, 4. ἀγνοοῦντες αὐτοὺς, διὰ τὴν ἔξωθέν 
τῆς προβατήου δορᾶς ἐπιβουλήν. (1 τεδὰ ἐπιβολήν.) ὙΥ̓ εἴ. 
ΤΟΙΔΓΚΒ οὐ (τ Θριἢθὶ 88 Ὀδίη Δρργοργι δία ἴο 
γον 65 (ορ Πγοορῆ. 1809. ἔπεμψαν ἄρπαγας λύκους), 
8ἃ8 ΓΆΡΑΧ 15 1η 1,δίϊη, οὗ σῇ σῇ ΥΥ οἰβίθι ἢ 8 δχδιῃρ]θβ 
ΤΏΔΥ Ὧδ ΤΟΔΟῚΪΥ αἰβρθηϑοαὰ ἢ. ΒῈΪΚΙΟΥ σουραγα8 
ΡΙαῖο, Ὁ. 240, οὗ ν]ἱιοἢ [86 5686 18 (18. [{18 ἃ 
στίθνοιϑ {Πϊηρ, ψ ἤθη {Π6 ἄθ95 ῬΓΘΥ οἡ [88 δἦθερ, δῃά 
80 ΡΓΟΥ͂Θ ποσὰ {{Κα εὐοέυε5 (ἤδη Δ Π{] οὐ Γ8. 

16. ἀπὸ τών καρπών----ὀπιγνώσεσθε. ϑοιῃθ σοπμη 6}- 
[αἴογβ, ἃ8 Ηδιητμ. δοῃι!α. ὅςζο. ᾿Ιπἰογρσγοῦ ἢ ϊ8, οἵ {πο6|Ὁ 
αἴθε ἀοοέγιπο8: οἴ ΟΓΒ, 85 ΕΓΒ, δηὰ ατοῦ. οὗἩ {Π6]Ὁ 
πιογαΐβ δὰ αοέξίοηδ. ῬΕΓΠΔΡΒ Ὀοίδ ΤΥ ποΐὶ δ6 
τησδηῦ; οί, ΨῊΪ ΒΌΡΡΙΥ δὲ ογιίθγια. Ὕασοί8 888 
ΘὨΪΑγαοα οὐ {Π6 ἔγυϊ8, φυοίηρ [Π6 δήδρα, οἰὸ δὰ 
παίυτϑιῃ ἢςία γοόράσγιηΐζ δυᾶπ. είβ. οἱἵθϑ Ρ]υΐ. 
ῷ, 7ὅ, 2. Α. οἱ; δῃά [,γ8.45, ὀλίγον χρόνον δύναιτ᾽ ὧν 
τις πλάσασθαι τὸν τρόπον τὸν ἑαυτοῦ. β 

16. μήτι συλλέγουσιν α.α..σ. ὅ0 (Οὐδἰδῃ: ὁ γεωργὸφ 
οὐκ ἂν πότε δυνήσαιτο παιῆσαι τὸν βάτον ἐκφέρειν βότρυν. 
ΤὨοον. 587. οὐτε γὰρ ἐκ σκύλλης ῥόδα ᾧΦύεται, οὐδ᾽ δάκιν» 
θος. ὅϑθηθο. Ερ. 87). Νοἢ πδβοιίυσ οχ τηδῖο Ὀοηυτὴ, 
ΏΟΏ ΠἠῚ86Ρ18 41183Π| ἥσυ ὁχ οἷοᾶ. Δά βοιβθὴ Ὡδίβ 16» 
βροπάερηϊ. δεη. ἀ6 Ιγὰ, 2, 6. 246. 8,12. )οϑ. .ὅ66 
ῬΔΟΥΘ ἴῃ ΡιΙΠΟΙΏ61}1 [ἃ1ἢ. τοῆρχ. δηα Οὐδίδκοσ, οἱ 
Απίοῃ. ΝΝ οὐ 

18. δένδρον σαπρὸν. ἼΠπ6 νογά ἀδποίοβ ργίέριαγἐλῃ 
ψΠδὶ 18 ἀδοαγεά δηά τοΐίϑῃ ; Βυὲ ΦάΪγ, ὈΥῪ πιθύοηγΥ, 
Ὑ}4ι. 15 1861688, τοί!86, δΔηὰ ρσοοα ἔοτ- Ποϊπηρ (88 οἷά 
ν6886]9, 8Δηἀ 5118}} Η51168}; 8180, 6 ΔΡΡΙ] δα ἰο ἐγθθ8 
φΙ. {τυϊῖ, νι δὶ ἃγα τηδ]8 ἰΠ40]18, οὗ ἃ Ὀ8Δα βοσ, Ἔδ8 
Ῥαϑϑβδβζοβ δάἀμῃςεά ὃγ οίβ. Μ}}} 1] υβέταξε 81} {π686 
86 868. ' 
,. 9]. οὐ πᾷς ὃ λέγων μ. Κύριε, πὸὲ 4}} ψδο νἅάτἢ 186 
τοῦτ γοοορΏ ΖΘ της 88 (ἢ6 Μδββ: ἢ ψ1}} Βα δοκπον- 
Ἰεάροα 88 Ὧν {τι ἀϊβοῖρ]68, δηα θῈ ραγίβκεῖβ οὔ β8]- 
ναίίοῃ, θὰ: ἐθοβα 8120 ψ8ο ροσέοστη ψῆδὲ ΠΥ Εδίδος 
6Π]Οη8. ὅ66 ποίβ ἴῃ Φοδη 14. 9ϊ. 
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Φῷ, ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, 1. 6. {ῃ6 ἀν οὗ ἡιάρπιοηξ 
(8ο Ευ1}..}), 88 ἴῃ Μδβίιῃ. 11, 94. δηὰ Τὰς. 10, 19. 
ϑοῃοοῦ. δα ἥ,εἴβ. ργοάι:οθ ΔΎ ρα 55ᾶρ68 ἔγοπι [ἢ 6 
ΒΟ ΗΠ 4] τυγίεγβ, ἔγοπιὶ ἢ ἢ 1 ἀρΡθᾶγθ τῃδὲ [Π6 
76 »ψ»8 ΨΈγα δοουδβίοπιοα (0 64}] {Π6 ἀδγ οὔ)]υάσιηεπὲ 
ὈγΥ {Π6 οι ρἤδιῖς ἡδίηθ οἵ ἐλαέ ἄαν, Δηα ἴο πηδηςίοη 
ψἢδὲ (Πογ ψου]α (ποπ 88ν, δῃὰ ψῇῃαΐ οὐ ψοι]ὰ δη- 
ΒΎΘΓ. 

22. προεφητεύσαμεν. Τἢ θ68[ ἰηζοΓργοίογβ Ἔσρίδίπ 
ἐς ἐμᾷ Διιοίογι (86 ἀοοιυ!ηλι15,᾽ 1ἢ Ιοἢ 5θηβ6 {π6 ψογά 
οἴζεϑη οσσυ 8. 

ΦΦ, δυνάμεις, τῃἰγᾶσυΐϊαᾶ. 80 Ευι. σημεῖα καὶ θαύ- 
ματα. οβθοῆπι. νΘΓῪ 0. 5{}Υ γοιηαγκβ, “ς Ποσσί ἸρΊτΟΓ 
οβι8, Ποπηΐϊβί ἢοπλη65 ρΓΟῦΟ8 οἵ ργθοθρί8 ἀν η 18 
σοηνΘη ΘΏΐΟΓ νἱνθηΐα8 8101 ἔὉΓΘ ργαίοβ οἱ δοςσθρίοβ, 
δίαιο [6] 1οἰ{4118 νογ]8 (ἢ ΓΙ β[18 18 ρᾶγαίϑ ᾿ ρδγίοῖρ 68 ; 
ὯδΟ ρο586 ἀείδοίαπι), οηθηδαῖθ οἵ ργοθθ νἱΐξ ΔςΕ}8 
δχίθγῃιϑ, αυδηζαπηνβ ΒρΘΟΪοϑίβ σοιῃρθηβασὶ. 1 (σ. 
18, 1--9. Ῥογβριοὶπιβ 1η46, σδυ(ὰ ἰτασίδηἤυτη 6586 
Ἰοουπι ἀ6 τηἰγάςι}}18 οἵ ἀγραπιθηΐ 85 ργὸ νογιΐαίθ το ὶ!- 
α᾽Ἰοηὶβ ΟΠ γιϑιίδηθ 1πη46 ἀδϑυτηρίϊδ. Ῥαΐγαν!ε τη ΐΓᾶ- 
οὐ 6808; ραίσανογιης οδἴϊατ, νϑὶ ρϑίγαγα νἱϑὶ βιιηΐ 
αϊϑι ἀοςΐοτοβ οἱ ἔγαιάδίογοβ Μαίιῃ. 94, 24. ϑδοὰ 
δα ἰπῖθγ 81 ἢος ἀἰβογίπιθη, αυδὰ .«}68118 οἱ ο]08 
ἈΑΡοϑβίοἱ: 886 1881 Ππ|81 ἀροῦδηΐ ν]ΐδπ), 66 ὑπαι8η) 
φυφγοϑηΐ ΠΟΠΟΓΟ8, δ} ΡΘΟΊΠΙ45, 5866 ἰδηϊαπι 8]10- 
τὰηλ ᾿σιηϊηαπι υ{ΠΠ|{4ἴδ πὶ οὲ οοιημηοάμπμη. ώ0. 8, 
4θ6---ὃῷ0. 7, 18. Θιυιοὰ 566ι5 Θγαὶ [ἢ 8515 ἀοσίοσγίθυ5 
οἱ ἐγαυάδίογιθυ8. Νεα (ᾳυοά ΟὈΙΘΓ το 60) Π6ρ]}]- 
Βοπάϊηι ογαὶ ΕἼαηοῖβοὶ Βδοοη!8 46. ἡ γι δηγο οργθ- 
δίαη) ἀϊοίαπι: Νυηαυδπι [65 ἀπ τη γασι] απ, 400 
οοπῃνογίογοίασ Αἰῆρυβ; ηπΐα ροίογαϊ 1050 παίυγδ ἰὰ- 
ζΩ1η6 8ι1 ποι |8π| 1)61] ραγάυςι ; ν γι πὶ πκίγδουα δά 
ςοῃνογίθηοβ :Δο]οϊαίγαβ δὲ βϑρογϑε 10808 ἀσβίρηδία 
ϑυηΐ, αὰὶ ΝυπΊοη ἀρῃονογαῃηῖ, 864 ἴῃ ου]έι 6}05 Δρ6Γ- 
τάτυης. (0)ὲ Διιρπι. δεϊδηξαγ. 0. 8, ς. 4, Ρ. 144.) 

28. ὁμολογήσω αὐτοῖς. 1 Ψ}}} (611 [Π6 πὴ Ρ]ΔΙΏΪΥ, 88 ἴῃ 
ΖΔ. ΚΝ. Ἡ. 2,4. Κορηϊρηηδη ΔΡ. Κορθοδοσ. 

23, οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. [ὭδνοΓ Πᾶνα ΓοοορηϊΖοά, 
Δοκηον]οαροά, Δρργονθα γοιῖι (848 ΠΥ βθγνδηῖ8) ; ἔογ 1 
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ἀρτοα 1) Β6Ζὰ δηά (δπηοῦ. [ἢ [π6 ψογά 19 ποῖ ἐρ- 
πογαηϊο, 5684 ΔΟΟΓΡΙ5δπηὸ 605 γεροίίοηἐϊδ. ὅθε ηοΐδ 
οῃ Μδῖι. 25, 12. 8ο αἷ5ο Υ»οί5. ψῇῆο δά ἀιιςο5 Ἔχϑη)- 
ΡΪ68 του ΕυγΡ. Ηες. 2565. ΤςίϊΔη. ΤΙμηοη. ὅ. ἃ 49. 
Δα βανογδὶ ἔγοιη ΓὍγοηςα δηὰᾶ Ρ]διυίυ8 ΟἿ ἸΡΏΟΓΔΑΓΟ ἢ 
1Π18 56ηὴ86.0 ΤΠοΓα 15 ἃ ῬᾶΒΒΑ06 ΤΏΟΓΘ ΔΡΡροδιΐθ ἴῃ 
Ι138ι18, Ρ. 71. 27. ΒΕΚ. σὺ δὲ τίς εἶ; σοὶ δὲ τί προσήκει 
θάπτειν ; οὐ γινώσκω σε (Ϊ ἀο Ποῖ τΟςΟρΡΏΪΖΘΟ γοιυ 88 [6 
Ρεγβοη ψῃ0, ὈφδΙηρ; πραγαϑί οἵ ΚΙῃ, μ88 ἃ γΠΙρΡΏς ἴο ῥσγο- 
να ἴῸΓ ([Π6 ὈυΓΙ4]) οὐ μὴ εἰσίης τὴν οἰκίαν. ΟΕ γιϑῖ 
ἀδηΐ68 ἔθ πὶ (ϑᾶγ8 Ευςῃγπ,.), 88 ΤΠΟΥ Πδα, 1ῃ ΨοΥΚΒ, 
ἀφηϊδα Πίηι. 

28. οἱ ἐργαϑόμενοι τὴν ἀνομίαν. "ΓῊ5 ἜΧΡΓΟΒΒΙΟη [88 
θδθη ὈΥ βοῖὴδ δοσουπίθα ἃ ΗΠ θὈταϊβιῃ. Οἰμοτβ ἀείθη 
11 88 ρυγτα Οτϑεκ, το ν οσῃ ἴῃ6 ζΟ] ΟΝ] ρ ΘΧΘΏΡ]6 
Ψ1]1 6 δοοθρίδοϊα : ΤΠριηϊβί. 81. 1). οἱ ἐργαξόμενοι 
ἀρετήν. 

44.. πᾶς οὖν ὅστις. δοαυϊᾳτ ΕΡΙΠοριβ. Κυΐϊη. Ηδᾶν- 
ἱπρ σοῃοϊυ δά ἢ ἰοδοἢίηρσ, Π6 Ῥγοσθθαάβ ἴἰο Ἄχβοζέ 
18. ΠΊ86101685 ἴο μα ἶκ 1 {18 ὨΔΓΓΟΥ ΨΑΥ, ὈΓΟΙ 81ηρ᾽ 
ἰῃδΐ 811 ὨΘΟΘβΒΑΓΥ Β6ΟΌΓΙΥ 85|4}} 6 ψ ἢ (ἤθη ψΏ116 
1ῃ6Υ Καορ 18 σοτητηδπαπγθηΐίβ. Ευτῃ. ' 

24.. καὶ ποιεῖ αὐτοὺς, ῬεΓίοΤΙηΒ ΤΠ 6ηὴ Παρ ζυ Δ }}γ, δηά 
τη Κ65 ἴθ [86 τ]6 οὗἉ ΙΒ δοίϊοηβ. τοί. ἡ , 

324. φρονίμῳ, φῬτυάοηί,, ργονάο. Τὸ {Π6 ΘΧϑυΡ]68 
οἰϊβὰ ΒΥ τῃ6 Οοπιπηεπίδίοτβ, 1 δαά, δορῇ. Ἐ].. 1058. 
τοὺς ἀνωώθεν φρονιμωτάτους οἰώνους ἐσορώμενοι! τροφᾶς 
κηδομένους. ΝΣ 

206, 27. διπη}!}, ραββαρθθ ἃγθ ργοάιιςθα ΟΥ̓ ὕο(: 
βί6 1: ἔγοιῃ ἴΠ6 ΒΔΌΌΙΠΙς 4] τυ γ [6 Γ8. : 

420. ἦν---διδάσκων. Τ)οάἀάτι ἄρα ΨγΟΏρΡῚΥ Ἐἰδηϑβίδίθϑ, 
“ἢ6 ψ85 δέδἐἐ ἰϑδοῃπίηρς πο." [Ι{ 18 8 ἴἤθγο ἢΠδϑ-: 
Ὀγαίβπι ἔον ἐδίδαξε. ᾿ 

20. εἷς ἐξουσίαν ἔχων. Ταιρῆς {Ππ6πὶ 8ἃ85 ομὸ δᾶν- 
ἰὴρ (861 ἀοτγινε) δυϊ ποῦ Υ, ποί 88 ἴῃ 6 δόγιθ 68, γϑϑί- 
ἴηρ' οἡΪγ οἡ [δι Οὔ πεῖς οοίοτβ. δο Ἐπί. ὙΤΠΘορΗ. 
ΟἸΙοσ. οι! 1οα8η. Ρβϑυϊιβ, Ὠοάάγ. δηὰ 'ϑίοῃ ; 885 
τοῦ ἴΠ6 Ἰητοτργοῖοσγ, θυΐ (ἢ πιαζον' οἵ (ἢ 6 αν. Υείϑ. 
Κυΐίη. δηὰ Βοβδϑηι. υπάἀογβίαπα 1 οὐ {6 ἔογοθ δηά 
ΕἸἥοδοΥ οὗ Πίβ βρθός. ἴο ροσϑιιδὰβ δπᾶ πῖονα ἈΪθ 
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ΠόΆΤΟΓΒ, δηῃά οἷός (86 Ηοπιογῖο, ὃς ἔφαθ᾽. οἱ δ᾽ ἄρα 
πάντες ἀκὴν ἐγένοντο. Μῦθον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ 
κρατερῶς ἀγόρευσε. Το Μ|Π]οἷ πᾶν δ6 δἀάοά [μδ4η. 
ὦν. Φρῷ. α. εἰπεῖν μετ᾽ ἐξουσίας. δα). δὰ Ἐλιτρ. 
Ῥἤαη. 978. λεγόμενα μετ᾽ ἐξουσίας. ῬΙπάαγ. γί. ὁ, 
140. ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιόν. 5 ἃηὰ βΒοηδ οΟἴΠΟΣ 
Ῥαϑβαροθ οὗ ἰδ Ν. 1. βαθσὰ ἰο ἢᾶνα Ὀδθη ᾿πιϊδίοά, 
ΟΥ δὰ ἴῃ νίαν, Όγ Ῥμιοϑίγ. πη. Αρ. 1, 17. ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἐκ τρίποδος διαλεγοῖτο, οἶδα, ἔλεγε, καὶ δοκεῖ 
μοὶ καὶ χρὴ εἴδεναι, καὶ δόξα; βραχεῖαι, ἀλλ᾽ ἀδα- 
μάντινοι" κύριά τε ὀνόματα καὶ προσπεφυκότα τοῖς πράγ- 
μασι" καὶ τὰ λεγόμενα ἠχὼ εἴχεν, ὥσπερ ἀπὸ σκήπτρω 
θεμιστευόμενα. Πα 56ῆ86 οἱ ἐπα ραᾶβϑαρα ἢῶ8 Ὀδθη 
ΔᾺΪΠΥ ἀκίαι!οα Ὀγ ΕἸδοῖα5 1 Οἷδν. Ρ. 1. Ρ. 949. (80. 
Κοροβογ.) 

ΓΗΑΡΟ ΥἹΣΙΙ. 

Ἄεκβε 2. Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 
Ἄνει8. ηοζίςο8 ἴἢ6 τπηοάθϑίυ οὗ (818 πιΔΠ 6 Γ οὗἁ βμδαῖ.- 
1ηΡ; “ἢ6 ψῆο 1.5 43Κ8 οὈΐΔ1η5 ογα ἤδη {ἢ Π6 84 
Δδκοά 1685 δἰ σάεἷγ ; δηά σοϊῃραγοβ ἰδ ἔοϊϊοντπς 
νλροδη (Δ]Π]ΠἸπηδοῦ. ἴῃ Ποία. 296. ἀλλὰ Φίλη, 
ύνασαι γὰρ, ἀμύνειν πότνια δούλοις ὑμέτεροις. ἩΗογαῖ. 
δ. ὁ, 6, 89. ΠΙΧΟΓΙ8, ΘΧΡΘΓΙΔΓ ; 51 νΊ8, ροΐθ8, αὐαϊί, οἵ 
ἰηβίδβέ. Αὐτῖδπ. Ἐρὶςοῖ. 8, 10. τί κολακεύεις τὸν ἰατρὸν ; 
τί λέγεις, κύρια, ἐὰν θέλης, καλώς ἔξω. Ατἱϑέκ,. Ἔ. 4, 
Ρ. 417. εἶναι γὰρ ἂν πάντα ἐπ᾽ ἐμοὶ τὸ καὶ ὑπ᾽ ἐμοὶ. καὶ 
φΤοῦὐτὸ ὁμάλῶως ὑπὸ πάντων λέγεσθαι τὰ" εἰ. ἐβούλοτα, κἄν 
βουληθῆ πότε' τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ ἔγκλημα. Ηογᾶϊ. Εροά. 17, 
45. Ἐὺ τα, ροΐδ68 πᾷπὶ, βοῖνθ τὴο ὀειδϑηξὅ. ἀρρφίβη. 
ἀθ Β. Ο. 8. Ρ. 871. εἰ μέντοι καὶ τῶν γεγονότων μεῖα:- 
θέσθαι θέλεις, δύνασαι γὰρ, εἰ θέλεις" εἰ δὲ μὴ. δϑαρ. 1 
18.. γιά οἱ δίκα 'ῃ Δάν. 870. οὐ Ε δπογ, 
. φ, λεπρὸς. ΤΠ οβ6. ΡΟΣ ψγθίοβοβ ψόσα. αχοϊυ δε 
βοτὰ 8}} Ἠιθθη βοοίεῖγ. Ὑιάθ Βεαιϊώδετ. 7. [μον 
188:14Φ.- Ἡαοτοά. 1, 188. 
, 8. ἥψατό. ΟΠ τὺ ἑαυ ς θα Ηἰά). (8αγα ᾽ δἴ8.) »οκὲ 
Μηράιίοθγιϑι. ϑ]οη, τὸν δὲ κοακρμῖα μούσοισε κακούμδναο 

ἀργαλείαις τε ἁψάμενοις χειρῶν αἶψα. τίθης ὑγιῆ, ϑεηδὸδ 
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ἀς Βεηοῆςίϊ8, 6, 16. Μεάϊΐοο, εἰ πἰδ!} διρὶ τα 8 αυδηὶ 
τηδηὰπὶ ἑαηρίί. Ῥαϊαϊτεῖ δ45 ἴψο ὀχ ρ!οβ. ἔτῸπὶ 
{6 Απίμπο]. στ. ἀπά οπὲ ἥοιιη Μαεγίαὶ, Ερίρε. ὅδ, 9. 
Γηρυθῦδηι ; 564 (τ σοιϊημδἴι158 ὈΓΟΙ 5 δα πι6 Κ6- 
ὨΪδι1, οαηΐιπ), ϑυ π840}16, α156]ΡῸ}15. (Οδηίυπι ηΦ 
ἐθέρο ν᾽ τη δΏιι.8, Δ] ΠΟ Π6 ρα ας : Νοῦ Βαρὺ ἔΒΌΓΘΠΙ, 
ΥμΠΊΔΟἢ6, πθης ἢᾶρθο. Ῥϑγῆδρβ, μονανογ, (δίβ 
ΠΊΔΥ θ6 ἐπουρῇξ 9 Ὡδττον (6 βθη8βθ6. .}[680 5 ργοδᾶ- 
δ]γ ἰουςσῃθά {πὸ ΙΘΡὲῚγ ἔὸγ {π6 θαηδνοίθηϊξ ριγροβο οἵ 
Ἰηβρίγηρσ μὰ τ ἢ σοηῆάοησο ; ἔοσ ὧδ ψου]ά βϑϑὶὶγ 
πᾶν σοποοῖνοα {πδΐ, ὑ1685 9688. μα οί (πὸ 
ΓΕ 4Ππα {6 ν1}} ἰο οὔἴδοΐ 6 οὔσο, 6 ψουΐὰ ποΐ 
ἃν 6 ἱπουγγδά {π6 ροϊυίίοη οὐ ἰουσλ!ηρ 8 ἰδρει. 

Ὕγογκ8, ποψονογ, μαγίογιηθα ΌΥ ἀϊνίπε νἱτίυθ, νοῖό 
ΔΙ Υ8 δχοιαρίοα ἔγοτι ἴμ6 τίτ8] ρῬγθοθρίϑ. 

8. θέλω, καθαρίσθητι.Ξ. ΜαγκΙδηὰ 84η4 Ὑγοίβιοίη 
(αἴϊοσ Ὑγ)ο!Ζορθῃ) οὔβόγνα (ἢδε {Πὶ8 566 π|8 45 {Γὸ 
8 ἰπϑίδηςθ οὗ {ἢ6 51}011π16 85 {παΐ οὗὁἨ ὐδη68. 1. 1,εὲ 
(Πόγα 6 Ππρἢϊ, δηα {π6Γ6 νὰβ ᾿ρῃς. [{ 15 1π|ροϑ850]}8 
ἴοο βανογεὶν ἴὸ σϑθῆβυσγο {86 πιοάς οὗ ἐχρ δηβίου 
δἀορίεά ὃγ Ραιΐιβ (ν46 Κυΐη. 244), νίο σοπίοηαϑ 
πὶ 726808 ἀἸὰ ποὲ ομγὲ {86 ἰορογ, Ὀθι ΟὨΪΥ ργὺ- 
πομηποοά ἠΐηι ργ6 ; τηθαηϊηρ ἰπὰΐ ἴπΠ6 αἀἰδογάθγ νγδῇ 
ποῖ σοπίαρίουβ, ἀπά (δαὶ 6 ψουϊά 6 ρτοπουποδά 
Ῥατγα Ὀγ τῆς Ῥγίεβῖ, Ὑη6 ἀϑυγα Υ οἵ ψὨΙΟΝ 15. 80 
τιδηϊ68ϊ, [Π4ἰ 1[{ Βολγο ον πεοάϑά (ἢ βδιἰδβοίοσυ τθ- 
Γυϊαιϊίοη ψηΐϊοῖ [( Πα86 γϑοοϊνοά ἔγομῃη Κυϊποοῖ, σοι 
866. 

8. ἐκαθαρίσθη---ἡ λέπρα. ΤΊΙΘ ἰορτοθν ν᾽88 τοπιονϑά, 
Κγρίκε ἀπά 5.1. Κυΐϊποοὶ, βούσανοσ, Ἔβαρ δίπβ λέπρα 
88 αὐείταςί ἔοσ οοπογαΐθ, λέπρας. 
4, ὅρα μηδενὶ εἐἴπης. ΤῊΘ ΟΥ̓ΔΘΓ 88 ΟὨΪΥ τηϑδῃϊ 
(ο οχίβη ἴο 1Π6 {πιὸ Ψῃ θη (Π6 Ῥδγβοι βιου!α ῥ᾿γο- 
βοπὲ πἰπλθο] το (πΠ6 Ῥγίαβί ἰο θ6 δβχδιηϊηθά. όοβθῃπι. 
(ἔτοαι Ὑ εἴ5.) }.Β.}Υ γόπιαγβ {πὶ ΟἾΝγιβέ ὑγροϑα Ἀϊπὶ 
ἴο ρο σψἱίϊποιις ἀεῖαν το “76γυβαίθπι; 16ϑὲ, ὈῪ ἀ6- 
[Δυ, βοπὶθ γσυπιοῦγ οἵ 1Π6 ἰΓδπβδοίίοη βου! γϑϑοῖ 
Π6 δδζβ οὗ {6 Ῥυγιοβί, ψῆρ πῖρδῖ, (Πγουρῇ οηνν οὗ 
}6δ0ὺ5, Ῥγοῃουησθ {πΠ6 πῖδῃ πηοΐίθδη; ὈΥ ψὨϊοῖ ἃ 
ατοδὶ μάτι οὔ (Π6 θεποῆξ δοσσγυΐηρ ἰο {πΠ6 16ρὲγ ψουὰ 

ΥΟΙ,. 1. Η 
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με ἰοϑὲ ; ἔογ, αὐ} ἰδβιποηΥ οὗ οἰγο 88 σίνθηῃ ὮῪ 
ἀηῃ6 ΡῬιϊοδί, ἢ6 μηιιϑί ᾿ἰνα 1ἢ ἃ πιοβί. υῃσομπλίοτγί 406 
Θχοϊϑίοῃ ἔγοηι 81} βοοϊείυν. (146 ΤΠθορμυ].) Ρτο- 
ΒΙΠ ΟΠ 8 οὗ [818 δοτί (βϑᾶγ8 (ὑδπρὈ.) 6 γ αἰνῶ. ἰγῃ5- 
φστιοββοα ὈΥ {Π086 0 γοσοῖνϑα ἴθ; θαΐ {δὲ 15 Ὠοΐ 
ἃ. Βοοα ΓΟΑΒΟῚ 1ῸΓ ΓΟΡΓΟΒΘηΓ Πρ ΟἿ Τ,ογὰ 85 ρἰνίηρ 
ΟΠ ΓΔΑ ΟΙΟΥΥ ΟΓΘΓΒ. 

4. εἷς μαρτύριον. ΕῸΓ 8 (ΘΒ. ΠΟΏΥ αηΐο {Π6π|. Τὸ 
ψ Ποῦ ΒΟΙΏ6 840 [Π6 »γ͵έοδέβ ; οἴἤϑῦβ, ργορουΐγ, [86 
᾿ωώβος δα αϑεὶ {ΠΟΥ ΠΩΔΥ ΚΠΟΥ͂ {Ππδὲ γου δῖα μϑαὶβά. 

οί. οβϑθηῃ. Κυίη. 
6. ὁ παῖς μοῦ---ἴὴγ βεοῖνδηΐί. Τῃδί {Π|8 18 ποὶ 8 

ἃ Ηδργδίβϑηι (45 ϑοῃοοίίσθη ἐπουρῇ!) 18 ργονρα ὈγῪ 
{Π6 ὨΠΊΘΓΟΙΒ οἶδ 5510 41] ΘΧΔΙΏΡ]68 ἐξὸν νη ἢ ὃγ Εοῖκ- 
παγά, ὟΥ εἰβίοϊη, δηά Κυρᾷκο, 

60. δεινῶς βασανιϑόμενος. δὸ δεινῶς ἐχεῖν. (οηοη. οἱ 
Ηἰρροοι. δῃὰ δεινώς ἀῤῥωστεῖν. Επ1}). 8ρ. Υεϑί. δ. β. 
ΒΊΟΙΣ ἡ ἰοσηθηΐρά. Οτοίϊι8, Ηδιημηοῃά, (δηρ- 
0611, δῃὰ οἴθϑγβ, γθηθσ βἰπρΪγ, ΠῚ οϊοὰ οὐ ἢ18- 
ἰγΓο586 4, οὐ σαίῃεσ αἹεοίοά. ἘῸΤ Ρ8]5168, 58 ΓΠΘΥῪ, ἃΓ6 
ποῖ διἰοηἀ θα ψ 10 ἰοσηθηΐ. Βυΐ {Π6Γ6 ἅγὰ ἔψο βογίβ οὗ 
ΡΆΓΑΪΥ 518, 056 δἰἰοηἀθὰ ψ ΠΕ} ἃ σοηίγαςιςοη, {πΠ6 οὐδεν 
Ψ 1 ἃ ΣΟΙ 551 0η οὐ [6 ἤθγνθϑ. Απμά, ἴτοηι [6 ΟἈὈ- 
βθυνδίο 68 Μεαΐςβ δὰ Ν, Τὶ. ςοἸ]θοίοα Ὀγ αοα6Ζ. ἃρ. 
Κοροθοσ, δηα Θβρθοῖδ !υ ἴγοτη τῃ6 Τταςὶ οὗ ΕΙο ἴοΣ 
46 Ῥαγαῖγϑι ἴῃ Ν, ΤῸ 10 Ἀρρϑδγβ (Πδὲ {ῃθ γα 18. 956 
βίαραᾳ οὗ (ῃ6 ἀἰδογάογ ἴῃ ΜΠ [Π6 ρᾶγαϊγβοα πηθιι- 
618 ἀο ποῖ ἰοβϑθ β86η86 δηα [66] 1ηρ, θυ Βυ 8 στοαί 

ὮὙΥ. οβθῃϊα. {πη Κ8 {Π18 88 ἃ οβα ἤθη (Π6 
ῬΆΓΑΙ γ818 Π8α ΔΙΤΟΔΩῪ ραββθα (48 ἴ{ ρΈπεγα!ν (068) 

Ἰηΐο 8} ΔΡΟΡΙΕΟΧΥ : ἐδωα {πΠ6 ἰογίυτα τιϊρῃς Ὀ6 ρστοδί. 
ἴῃ οἰΠοΓ ο856, 1 866 ἢ0 χϑάβοῃ (0 ἀδνίδίθ ἔγοταῃ ἐΠ6 
Β6Ώ86 ξογέμγοεάα, ΤΠ νοχσα 15, 1ὴ {18 βθῆ8θ, Ηε]16- 
Ὠϊδίῖ]ο, δηα 18 σοηήδιηηθα Ὀγ [ποΐΔλη. δο]οοοίϑε, ὃ 6, 
8, ὅθ8. ἑτέρου δὲ εἰπόντος βασαμίξεσθαι τὸν παῖδα αὐτῷ 
νοσοῦντα ἐπὶ τώ, ἔφη, ἢ τί βουλομένου τοῦ βασανίβοντος, 
1: ὀσουτβ ἴῃ τἢ18 Β6η86 ἴῃ Αρος. 9, ὅ. 1 ὅδ. ὅ, 83, 92 
Μδος. 7, 1858. Νὸο δχϑῃρ]α [88 γοί θθϑη ρτοάιισδά 
ἴτοιῃ ἃ «ἰδοϊάοαϊγ ΟἸαββϑίοαὶ ψυυοσ. Κυύοθβ ἢ8458 δι - 
ἀπο “08. Α. 4, 14, 4. Βιυι {Π|8 ραββᾶρε ἰ5 ηοΐ αυϊΐθ 

- 
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ἴο {πῶ ρύγροβο; 1 ψοπήογ {Πᾶἰ 50 ἀΠ ροηΐ ἃ τόδ οΣ 
οὔ {πὲ Η! βιογίδη δου ἃ αν πιϊϑϑθὰ (ἢ 6 [Ὁ] ον 
οχδϑιηρίθβ, ῃϊοἢ 1 Ιοπρ βίησα ποίθα ἀονη : μ. 405, 
20. νόσιο βασανισθεὶς, εἴ μ. 5560, 40. δεινῶς, υοΣ 50- 
ζεηιπὲς ὧδ δε το. 80 Ὑ δίβ. οἰΐθα Ευβίῃ. ἱπ Οὐ. 240, 
52. δεινῶς ἀῤῥωστοῦντα, Δηὰ δεινῶς ἔχειν. ἔτολ Ηρ: 
Ῥοοσ. ΠΛ1}Ρ84η. δὰ (οποῃ. 

8. οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς --ο-στέγην ε. ἰ. ὃ. ἄξιος, 45 ὅ0. 1, 67. 
Ἧς Κηον τΠδὲ Πα ἢδά βροπὲ ἃ σγοαδαί ραγὶ οὗ .ἢϊς "18 
1η ἸΔοἰαίτγ, δϑάὰ σου γ ἀοἤϊοθιηθηθ. Ηδ βἂνν ἐξα 
{Π6 νϑῦὺ 96ν»)}8 ἴοσ σ βοίῃ ἢθ δά δι} {ἶν6 ϑγπαρορὰς 
ἀδο!ηρα Δηγ ἱπεϊπηδύθ ἱπίθγσουσβθ τυ ἶν ΠΤ 9 εὐενων 
δα τπουρδς ἢ ]Υ οὗὨ Πτηβοῖ. Οοπιρ. 8, 11. αζτοίι. 
Α5 (ο [)6 σμδηρα οὗ 5:ΔΌΟΙ 1ἢ μου, ᾽( 18 ποῖ υπίτα-: 
΄αυρηΐ 1 {Π6 (Ἰαβϑῖοδὶ ψτιζοσβ, Ἔϑρϑοϊδιν ΓὨυογά. 

8. εἰπὲ λόγον. ΤΏ τοαάϊηρ εἶπέ λόγω», 8ἃ5 ἰξ 18 168 
τογο αἰ οιέέ, 50 16 18. 751 }} οοηϑιαεγοα τῃ6 γε 
χοδαϊηρ. Τὴ ε δάβογιρί ἘΡῚἐ ῬΆ53868 ἱπίο 8 ν. 80 
Επ4}}. πλυδὲ δανα τεϑά, ψῆο Ὄχρ δίπβ εἰπὶ ἐν λόγῳ 
ψίλω, δηά δραΐϊη 307, βἰπ}}. γεῖβ. δρροβίζεὶ ν οἰξθϑβ 
Τογ. Απά. 1, 1. υΐῃ ἰὰ πὸ νεγῦο 16, ααϊὰ 68, 
τσ π16 γε] 15. 

9: ἐγὼ ἄνθρωπός -ε. ὑπὸ ἐξουσίαν. 1 σδΏποΙ ἈρΡΤΘ6 
ὙΠ 8οπῆα δηϊζθηῖ στοοκ (οιηπηοηίδίογϑβ (ν166 Τῆθο- 
ἀοτγοῖ δηὰ Μαϊάοπαί. ἃρ. Βονυ.) ἀπά βονϑγαὶ τησάρθγῃ 
ΟὯ68 (45 Ηοἰπβ185 δηὰ δοπιλ τ), ἰπουρὴ βυρροτίοά 
ὃγ {π6 ΖΕ Πορίς δηὰ Ῥεγϑίο Νδγβίοηβ, ἰπδΐ (ἢ 6 8658 
8. “1 δη ἃ ΤηΔΠ 8ι1.3{81Π1Πρ᾽ Δα ΠΟΓΙΥ, δηα ἰδογοίογα 
Κηον ν] δὶ δυςπογιν 15 :᾿Ὁ (ῸΓ {πὶ τοι] α ΓΕΠ]ΌΙΪΓΟ ἐπ’ 
ἐξουσίας, αηα {π6 γάτα [6] ρίας οὗ 1Κο 7, 8. 15 ἀεςϊά- 
δα]ν δάνογβθ, ψἤθγα τασσόμενος, Μ᾽ ἢϊοἶ 18 ἤοΓο ὠπα67. 
δίοοά, 15 ἰΏΘγο θα ργοϑϑοά, ἃ8 ἰῃ τὴ 6 ράββαρα οὗ 1)10(, 
δῖιο. (201. 5.) οεἰϊεοὰ ἐν Μυηίῃ. οὐκ ἦσαν ὑπὸ μίαν 
ἐγεμονίαν τεταγμένοι. ἷ ἰποτγοίογα ἄρτθθ σι Οτο- 
ιἴ08, Ἦ᾽ εἰ58. Βοβϑῆτῃ. δηἀ Κυΐη. {πα (Π6 856η86 ἰδ: 1 
ΔΙῚ ἃ πη ρμασοά υηᾶθὺ δι ποῦν. ὅο Ευΐῃ. δηά 
ὙΠΘΟΡὮγ]. ἐγὼ εἰμὶ ὑπὸ ἐξουσίας τοῦ στρατηγοῦ, ὑπεξού- 
σιος. ΒοΖὰ ἀπά 1,. Βγυρ. νε}} γϑίηαγκ, {πα ἢ6 ἀγρα θὲ 
ἃ ηιϊποΥὶ, αὐ ππα͵ιδ. 1 σαπηοί, ποννανοσ, στο νἹ ἢ 
Μασ]. {πὶ τ τὰ ταεοῖε; ἐλοικῆ ὑμέ ἃ πιαπ. ΝῺ 

Η ἃ 



100 41. ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν, ΟΗ͂ΔΡ. Υν1{1. 

Δ]1ΟΡῈ 5 88 οχϑδβῆρ] 68 οὗ ἰδαὶ 5θηβε οἵ ἄνθρωπος, ἈΪα(ί. 
ἡ, 9. 12, 11. Α-ςΐ. 10, 26. 70. 10, 88. Δοῖ. 14, 16, 
ΤῊΙΒ 15 ἱπάθοά οοπῆγμσδα Ὀγ (6 Δ ΠΟΥ οἵἉἨ βοπια οὗ 
{δ δηέιοῃξ (οιηποηξδίοια δπὰ Εδίποσβ, δυΐ 11 βϑοηις 
βιγαϊηρα δὐα ἔδσ ἐδίοῃεα. 811) 1688 σδῇ ἴ δϑβϑῃξς [0 
ἐπε ορίδίοη οὗ γείά. δοῆυ]Ζ, Μιοίνδο}186,  οβεησηι εν, 
8η 4 οἰδοῖβ (πιοηιοηοα Ὀγ ΟΠ), [Πδὺ τῆ (δηίι- 
τίου πιδδης ὉΥ ε. Ἀ. “ αἀἰγδοί δο)6 απρεί ΟΥ' 2ριγὶ ίο 
εὔξεί {δ6 σμρ0." 'ΓΗΪΒ ἴο 6 ΒΕΘ6ΠΙΒ νεσὺ {Πρ διά 
υπηδίυγαὶ, δηα (48 ζει ΐη. ΟΌ 86 Γνθ8) 18 ΠΟΏΓΓΑΓΥ (ο (δα 
ωεαΐ ἴογ66 οὗ [6 ρῆγϑβο ἴῃ {πῸ ασοοκ, δηὰ 118 οοτ- 
φοδροηάίηρ, οὨρ ἰπ ἐμοὸ Ἡρῦτον. Τῆι. ρδββαρο [νπ5 
Βδϑῃ {Π}5 ᾿υοϊουδὶν ραΓΑρησγαθοα Ὀγ οβοημα ον : 
“δὰ ΕἸ] ραγοηΐ νίγεβ πδίυγθ. ἴὕ{ ηι6ῖ8 νϑῦθ18, ἀ] 
Ποδο 861: δἰϊοειυι ΟΡ ΠΟΧΙ 5 ΠΌΡΘΓΙ8, Ῥϑγθηΐ ἰδ 
ἐδίδγίογθ ἰοῦ βοϑίι! τ 1068 .ς 5.6 (50 νΕΣΡῸ ἐγθαίγω, 
ΦΊΆΓΟ, Εὐρὰ μευ πσιοι ΤΉΟΓΌΙ ὐῤερῦθα [ΘΠ ΘΩΌΙΓ. ἥξε 

9. λέγω τούτῳ, πορεύθητι, εἐται" ἀνταντιῤῥήτως, 
ΒΥ θεν τ γπλουει 8 πογὰ δ ΚΤ, Δ5 (ἢ6 τ πάϊων 
ἀρ. ὙΠοεα ἰδ 8 5:18 ρδϑβασὲ οὗ Μεηδηῆογ, ἰπ 
ΡΙυΐ. ΑἸφχ, 17. 8. ὦ κἀν ϑητώ τίνα, Αὐτόματος οὗτος 
παρέσται. ΜαΙκΙΔΠα τοιηᾶγκβ οἡ (86 αἰ όνγεπος ὁ 
αἀάγε55.. Το (6 δοζάϊονϑ, Ἦδ 88 γ8, 3ὸο Δη δΟΒΊΘ, ΟΥ̓ 
τηδιοῦ δηᾷ σοί - θυΐ ἐρ ἢΐβ δογυαπέ ποίησον, νὨϊοΟΐΝ 
ΘΧΡΓΘΕΒΟΒ ἰἢ6 Οὐοαΐθηςσα 801{4}]6 [ο 8 βογυδηί. 

10. οὐδὲ ἐν τι Ἴ. τοσαύτην πίστιν εὗρον. Εὸτ {88 
δον ἐπουρθς (86 [ἢ6 Ῥγββεποα δηΐ ἰουσῇ οὗ (ἢ τγιβέ 
ἼΕΓΘ ὨΘΟΘΒΒΔΓῪ ἴ0 (᾽4 Ποαϊηρ οὗ {μ6 8 κΚ. Βυΐ {86 
Οδηζσίοη βηϊθγίδηδηῆ ἃ ΠίρΏοΓ οριπίοη οὐ (γι᾿ 8 
Ῥονοσ. Υείθ. Τῇ πίστις 15 Π8γθ αὶ ἥγηι ρογϑμαδίοη 
οὗ πὲ σοΠΟΘγΉηρ (η6 αἰν]η86 ρονϑὺ ΟΥ̓ 9681158, ἀπά 
8 ΘηΓἾΓΘ ΓΟ 866 ὩΡΟη ἢ Ω,. 

ΤἼηΐβ ποέίοη οἵ πίστις [5 ἔοιιηα 4180 1η {π6 (]455|68. 
Το 8 βχδηηθ]εβ {πγηϊδῆθιὶ Ὀγ δι γναγίζ. ((οιηπὶ. 
1101.) 1 «4ὰἀ ΡΙυϊ. Νίς. 48. 8. ἴῃ. μετ᾽ εὐλαβείας 
ἐγΐνος μᾶλλον ἢ πίστεως. 146 Ἐ]Β]ον. 
. 11. ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι. ΤαΚ6 δαἀή5, 
ἔτοτῃ 16 ΝΡ δηά δου. ΤῊ Ἔχργαβϑίοῃ ϑἰρηίβῇθς 
αἰἱ ἐδ6 τορίοης οἵ (6 νοῦ. Τῆς 8180 ΟἸδδβϑβϑίσαὶ 
Ὁ (ΟΓ5, δ. 3. Χρὴ, Ογγ, 1,1, 9. Ψίά Καυίΐη. δηά 



δΤ. ΜΑΤΊΤΒΕΥ͂,, ΟΗΑΡ. ΝΙἹ. 101 

δεῆναγίΖ. ὝΑτοξυβ {ππΚ5 {πῶ [ΠΟΓΟ ἰὰ ἃ γϑἔδγθησο 
ἴο {6 Ργοιῆῖβα πμιδάς ἰο 94ς0}», (ἡδη. 98, 14. 

11. ἀνακλιϑήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ. Α οοηνινιδὲ 
ἔόγ, 88 κατακώσθαι. Μέατο. 9, 1δ. ἀνακεῖσθαι. [λις. 7, 
86. ἃ 87,9. ὅεθ Ῥοίβίβι π᾿ 5 (]1858104} δχδιῃρ θβ, οἱ 
ὅοἢ!. Γ[6χ. Τἢςε ποζὰ ἰς βεϊ δὰ ἴο. ποθ {1π|68 ψ ΠΟΙ 
πον αἰά ποῖ 8:1: Ὀυΐ τεοϊἑπθεῖ αἱ ἰαῦϊα. Καδμη. Βοῖν 
Βλϑίοση δηά. ἡγεϑβϑίεσῃ νυῖίεγϑ γεργεβοηΐ ἴπ6 ρἰδδβυγαδ 
οὗ ἤεκξανεπ υηάος ἐΐ6 ἰαιαρα οὗ ἃ Ὀαπαιοί, Ὀθοδυθθ 
ποιῆπηρ ἐπ {18 {|8 18 μσμαΐέψ οϑέθοπιθα τοῦ σχοο- 
ἰεμπί οὔ ἀθείγαρ᾽ 8. Ἐοβοπω. Ογίϑί ἀἄοθβ ποῖ γοῖ 
οἰδαγ ἕῳ γουεαΐ, Βαϊ ΟἾΪΥ οὈδοῦγοὶυ ἀϊπέ δὲ (ἢ 6 οὐδ 
οὗ {πὸ ὐθπεῖ 69, δηᾶ {ποὶς οδοάϊδηςε το {παι οδ] ἢ. 
Η! διιάϊζοτβ, ρογῇδρϑβ, υπαάγβιοοά Ὠϊμπ οὗ ἰδεῖν Βοϊηρ, 
οἰγουπιοϊβαά, δηὰ Βδεοπιίηρ Ῥγοβοι γίοβ οἵ ἐπ Οἰδίϑθ. 
ΨψιΙά6 δεμοείζ. τη Ἰοςο. 

12. οὗ δὲ υἱοὶ τῇ βασιλείας, 1. 6. (ἢ6 ᾿βεαο] 65, ἔον 

ψ οαΣ (ἢ Ὠαρρίηθ55 οὗ {πΠ6 Κιηράοπη νγᾶ8 Ἔβρθο Δ ἢν 
ἀοβδποά, δὰ νῆο δά δεγορδίθα ἰο ὑμποιγβοίνοβ ἃ 
Ρἶδεος {ἢ θερ, ἴο {π᾿ Θχοϊυβίοη οὗὁὨ οὔ δῦ ΠΟ. 

1.2, σκότος---ἀξώτερον. ΓῊ5 ἴοσβυΐα ἀδθποίοβ ρεο- 
ΡεΕΙΥ ἀδυκηθβθ {πΠ6 τοοβὲ στοποίθ ἔτομι ἤσῃμί, δὰ 
ἐποτεΐοσο [Π6 ἀθηβεβί : 2αἶν, {μ6 ἰονψεβί δηὰ ἀδγκοβὲ 
ΡΣΙΒΟΏ, ἃ μἷδοθ 1μ6 τοοϑῖ τοαιοία ἔγοιῃ {πΠῸ6. 1ογ5 οὔ 
Ἦφδαᾶνθι, διὰ {π6 Ὀαπαθοῖ Ἰσμίοά υΡ Ἐξ ἰδίορ5, ὅτο.; 
ἔοι, 85. νεῖβ8. {ϊηκ5, οὖυνἦεέ Τοτὰ σοδβίξηυνοβ ἴῃ τὴ 
Βδ1 6 1π]ᾶρ οὗ ἃ δαπφαθέ. δοπηα ἐπι ἰπῈΓῸ 18. δ 
ΔΙ] υϑἱοη ο [Π6 βαυδ ἃ ἐχραςέμία οἵ [88 δηἰοοίϑ, ἀ85- 
εἰ ἰοὺ {Ππ6 γϑοθρίξοη οὐ {δε πιοβὲέ ψογί 688 ἀπά ἴῃ- 
ΠΟΙΓΙΡΊΒΙΕ βίανοβ, οὐ οἔΐϊσεοσ. ποίογίοιιβ οὔδηθγθ, π πϊὶο 
ΨΟΙΕ 83} 1 ΓΣΔΏΘΟΙ8, Δη6 ἔδγ τοεηονοά ἔγομι (Π6 ΠρΠς. 
Βθῆθ ΕΠ. τόπος ἐστὶ κολασέως χαλεπώτατης. ὅδ66 
νεῖβϑ. ψῇῆο οἰΐθᾳ ΟΘυϊη:}}}. [ἢ σδγοογιθ8 οἱ ἴῃ ἘΠ 
Ῥσοίιυπάδ ποεσῖς ἰεπεῦεασυμα. (Ἕἱς. (δε, ὅδ. Νοη 
ἀυδίέαι Ρ. Τοηζαϊυπι ἐοἰ ΓΒ (ΘΠΘΌΓΙΒ ν:Βου δατ16 
τηδηάδσο. [Δν. 6, 1Φ. δ᾽110ὺ85, 2, 882. ϑορποεῖθε, 
Ἐ οοίγ. 884. μέλλουσι γὰρ σο---ἐνταῦθα πέμψειν, ἔνθα 
μήποδ' ἡλίου φόγγοο προσόψει, ϑῶσα δ᾽ ἐν κατηρεφεῖ στέγῃ 
χϑονός τῆς δ᾽ ἐκτὸς ὑμνήδσεις κακὰ. ἐμὴ θα τὰ 1 β΄). 
2, 0, ΠΏΡῚῚ ἴῃ σομοηδᾶ [ἢ ΘΠ θγ8 μαϊοαναηπίιγ ; οὲ 
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Ῥεδὶ. 88, 18: [π᾿ ἰφηοῦτῖ8 σεμβαεηηο. Ψψι46 οἱ τοί. 
1 δαά, [Π6 βᾶτὴθ ἱπιᾶρα 18 τι5861 Ὁγ )1οη. Ηδ]. δ22, 
46. απά 7οβορῇ. 1146 (βρθεϊείηρ οὗ 5βιυῖς 1465). 
1. ἔστω ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. [τηᾶ- 
80 68 Βοιη 18 ᾿ν 1], ᾿παρη Δ. Πα], οἵ πη 156 71. Ογδυ- 
86Γ, [ἢ ῬΠΟΒΡΏΟΓΟ, 8805, [Παΐ 6 ἜΧργθβϑϑίοῃ ἀθηοίοϑ 
τὰϊδοσίατγιπὶ οἱ τογθπίογιπι 1ΠΘΓΏ Δ 112 ΠΟΏΡΌΓΙΘΠΙ, 
δροοϊδιπι ᾿ἰνούθη, Πλγογθπ, ἀοίογθε, γαῖ, βαςιΠη 06 
σοηζ πη]. ὅθε ποία ἂρ. Κοθοῆθσγ, 584]. 8ὅ, 16. 
97. 12. 118,18. Οἤίδο ράββαροβ ργοάυοσρα Ὀγ Υ εἴ8. 
[86 πιοβί ἀρρσοργιδία 15 ψπνθδὶ, δεῖ. ὅ, 167. δ᾽ ἢ68- 
(13, υἱ ΡδΓγ ἰδοἢπιὰ58 οππάογο ὈΠ6πὶ (Ορᾶγ!5, ΡΓ6580- 
46 ἀϊιι βίγίἀογα τηοΐασὶ. 1 δαα δορῇ. ᾿Γταοὶ.. 1074. 
βέβρυχα κλαίων. 

18. αἷς ἐπίστευσας γενηθήτω σοἷ---οὐ ἀογοίαπα οὕτως 
Θυοά πη6 ρΡοββ6 Ἄσγϑα! ϊβιϊ, οἴδοίαπι 06. (Ογοί.) 

18. ἰάθη----ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνη. ΑἹ (δαὶ νοῖγ ἰηϑίδηϊ ; 
ἔογ ὥρα οἴἶϊοη πιοδῃ8 πιοπιθηέμηι, ρμεποΐιπι ἐθηιροτὶδ. 

14. βεβλημένην, 5ἰγεις ἤρα οη ἃ 66, 5ῖςΚ. δο Μείϊ. 
8, 6 ἃ 14. 1,υς. 16, 20. {ποτα 15 δὴ 61110818 οὗ ἐπὶ τῆς 
κλίνης, ΜΏΙΟΙ 15 ΒΡΡΙΙΘα ἴῃ Μᾶασγο. 7, 80. ὅδο αἱβὸ 
κεῖμαι, Δῃὰ βοηι8 οἴποσ ψογάβ οἵ οορῃαία βισηϊβοδίίοη. 
ΒγῪ {Π6 58Π|6 τηοίαρἢοΥ ἀνίσταναι 18 864 οἵ ῃοδξε ψῆο 
αν στϑοονοσγεά ἔτοιῃ βϑἰσκηθθθ. ὅδὸ Τῃισγά. 2, 49. 
τοῦς δὲ καὶ λήθη ἐλάμβανε ἀναστάντας. Ἠροτοίο. 1, 22. 
ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη. Ατίαπ). ΟἾΙΓ. 1, 79. νοσοῦντα δὲ 
ἀνίστησι; εἴ 2, 86 ὃς 857, ὃ. 80; εἴ 1, 81, Ρ. 49. ϑορ. 
ἘδΌ. σ΄. ο. δ. ἀναστὰς ὁ νοσῶν προῆλθεν. 1ἡν. 8, 24. Α5- 
ΒΌΓΓΟΧΙΪ 6Χ τΠΌΓθο. Ῥογρῆγγ. νι. Ργίῇ. Ρ. 105. μέλη 
πρὸς νόσους ἐπᾷάδων ἀνίστη τοὺς κάμνοντας. Ἠδηοσ ΠΔΥ 
θ6 Π|υ5ιξαιοα Ηοταί. ὅαι.1,1, 88. Μεάϊσυιη γορὶδέ ες 
" ϑιιϑοϊέεέ ; ἀπὰ {Π6 Ετοηςῇ 1ἀϊομ, γοίθνοσ ἀθ 18 τη8-. 
δάϊο. 

1ὅ. διηκόνει αὐτοῖς. Ηδ ΒιρρΠεα {π6πὶ ψΙ ἢ [οοά, 
ἄγη, ἀπαὰ οἵδοσς πϑοθββαγίθ5 οἵ ἀοιηθϑίὶος δοσοιηπιο-- 
ἀδίιοη. 
: ΑἸπγοβῖ 411} [Π6 τηοάφτη ογι1ο5. ἀπά σοιητηθηίδίοῦβ 
τοδα αὐτώ, νυ πλὴν Μ.. Ψιάο Εοβθηῃ). διακονέω 
ἀδηοΐθβ Ὀγορϑῦὶν ἰο Ὀυβί]α (γουρᾷ τΠ6 ἄυδῖ, ἰο 
βαδέεη. ὅδὸ Ἠοτηοι, κονίοντες πεδίοις. 
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15. καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὃ πυρετός. δ8ο Ηίρροοτ. Αρΐ. 
4, 80. ἥν ἄν ὥρην ἀφῆ ὁ πυρετός. εἰ ᾧ 6]. ἀφ ὁ πυρετός. 

16. ὀψίας ----γενομένης. ΤΉδί {Π6Γ6 ψογα ἔνο ὀψίαι 
δΠΟΩρ 1Π6 ζ6νν8 15 ρα! ἴσοπι ἔχ. 12, 6. [νῖῖ. 28, ὅ. 
Μεαίι. 14, 15. Οηδ νδ8 ἔγοπ οἷγ ἔῆγοο ο᾽οἶοοῖκ ἴῃ 
1πὸ διἴθγηοοη ἴο 51χΧ ο᾽ οἴοοκ.: [ῃ6 ΟἿΟΥ ἔγοση ΟἿΣ δὶχ 
ο᾽ΟΪοοΚ ἴο τπ6 θοριπηΐϊηρς οὗὨ πἰρῃί. 

17. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὃ. Ἡ. τ. κ. 80 {Πδὲ ἴῃ 
ἐἠϊΐδ δόηιδο ἰῃ6 βαγίῃρ οὗ ἌΡΟΤΝ ἄς, ὍΠ6 ρᾶ88ᾶσθ οὗ 
1Π6 ῥτορῆσί 18, ὉγῚ ψῇδί 18 ἰογηδα ἀσοοπιπιοααζίοη, τ6- 
εγγεα ἴο (6 Πραϊηρ᾽ οἵ ἀϊβϑογάθιβ. ὙΠαΐ οὔ Ρεΐοδγ, 
2, 24. μγορεγἶψ τοῖϑιϑ 1 ἴο {Π6 Γοι 58 οὴ οὗ 581}8 : [1- 
(θεά γ, “Κ 6 τοοῖς ΑΔΥ ΟἿΓ ᾿πῆγηλ 65, δηά ρυΐζ [18 
ϑῃοι 4ογ5 ἴο {Π6 ψνοῖρῶϊ οὗὁὨ Πρα]πρ' οὐγ ἀϊβογάθγβ.ἢ 
Νερ!βοιηρ τ1Π6 νεγϑίοη οὗ {πΠ6 δερί. Μαί πον οχ- 
ῬΓΘ5868 ΤΊΟΓΘ Οἰοβοὶν {π6 οαβὲ οὗ ἱποιρῆς ἰὴ (δε Ηδ6- 
ὕγενν ψογά8. λαμβανειν δῦ οἴθη βρη: 68 ἀναιρεῖν, 
ἀφαιρεῖν δυΐδγτο, Δηα βαστάξειν 22Ό 5]ρὮ 65 ΔἰΧ]} 11 π| 
ἔογίθ. ἘῸγ διιχ πὶ ΔΠα οαγα, [ἢ ΟἿΓ τηοίθ οὗ βροδῖ- 
ἱηρ δηά {ΠιηκΚίηρ, μᾶνο βοιηϑίῃηρ οὗ ψεῖρῃϊ δηά ἰγου- 
016. Βοβοηῃ. Μιάθ Κυϊη. δΔηά Κοροῆ. 

190. προσελθὼν εἷς Γραμματεὺς, ἴογ τιφρ. Α ΗδῦτΓΑΙ8Π), 
5ΔΚ 80Π)6 σοητησηίδίοῖβ.. Βυΐ Ῥγοθυβ, Κυρκο, δηὰ 
Βογρίογ δά ΑἸοϊρῆσγ. 1, 8. Ρ. 15. ἢανα δά υςρα οχϑῆι- 
γὴν οὗ ἃ 51: |}|8Γ ι.56 οὗ εἷς ἴτοπι (6 Οτθοκ ; 88 αἷ8ο 

οἰ8. οὗ ὑὰη8 ἔγοια {Ππ᾿ὸ 1,0] ΓΙ ΘΓ8. κ'δοὸ Τογ. Απάγ. 
1,1, 91. δηά ΡΙ᾽η. Η. Ν. 85, 86. 

10. ἀκολουθήσω. Τῆδ ορδβογνδίίοη οὐ Ποβϑηπῃ). 18 
τα Κδη ἔτοπι ατοί8, ἢ ἀσγινοα 1 ἔστομῃ Επιἢ. δηὰ 
ὙΠΟοΟΡΉὮγΥΙΪ. 

20. αἱ ἀλώπεκες Φωλεοὺς ἔχουσι, Ἰυβίγα, ἰαἰἰ υἷα. 
ἼΤΠοοον. [4, 24, 88. κνρωδαλα φΦωλεύοντα. ΓΓΏΘοΟΣ. [ἀ. 
1, 11δ. ὦ λύκοι, ὦ θώες, ὦ ἀν ὥρεα φωλάδες ἄρκτοι. 
Ευγὶρ. Ιποη. Ἐταρ. 92. κοίλοις ἐν ἄντροις, ἄλυχνος, ὥσ- 
περ θὴρ, μόνος. Αρρίδη. ἀ6  υϊρ6. καὶ πινύτη ναίει πυ- 
μάτοις ἔνι φωλέοισιν. ΑἸΩΠΊΟΠϊ5 [᾿αλ19 Π6 Δρρ]1οδ- 
τἴοη οὗ (6 ψογὰβ ἴο ἑρπετα. Βυΐ ἴο ἢϊ8 δι ΠΟΥ Υ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ορροβοά {δαὶ οὗὁἩὁ Ηδβγοῃίυβ, Φωλεον. οὗ τὰ 
θήρια κοιμᾶται, ἀαῃὰ {πα! οὗ ΡΙυἴάγοῖ, ἔτοτη μοι Ὑ εἴ8. 
οἰΐο5. βθνθγαὶ ἌἼχϑῃρίεβ. 1 δά, ἰμδὶ Ἰοοργαβίιϑ 
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(65 Δεΐρμῶο, 105. ν.} νταία 8 ἐγθδιϊβα σερὶ τών 
φωλευόντων, ἱ. 6. ἀ6 σπὲκμαίίδιω αμὶ, δες. 

4η. καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανου κατασκηνώσεις". ΤῊΪ8 
ἄοςδβ ποΐ 80 τηυσἢ ΒΙΘΉΣΥ ποδέβ 88 ἰδιδιιΐα, Ψ ΒΘγα {ΠῸ 
Ὠϊγ8 βλέ βϑαίβ ἔγοτῃ ἴῃ 6 τοδίῃοσ. Μαΐἷΐϊ. 18, 82. Μαγο. 
4, 84. Τλιο. 13,10. (Εοβϑημ. δηὰ Κυϊη.) νιΔ6 δ ἢ]. 
16χ. ΤΤῃο ραββαρὲ οὗ Ρ]υίδγοι οἰϊοὰ ὈὉγ ατοί. δῃά 
αἴ8. 1 δα τῃγβοὶΐ ποίθραά. Ααὰ Ευτίρ. ϑδυμρ!. 267. 
ἐχει γὰρ καταφυγὴν θὴρ μὲν πέτραν, δοῦλος δὲ βωμοὺφ 
Θεών. Κυϊποοὶ οἱΐδ5 “ψυνοησι: Ψυϊριθυ8 1η βα]ία 
ΓΊΡΟΒ αΧοΐβα ἰδίθργϑϑ Ῥγεαθεί, εἴ δυσγϑῖβ δισιρὰ8 ἦδὶ 
δῖϊνα αυλοίοα : Αϑί Ποιωϊηῖθϑ ἢδίο ἢ10}}}85 βυσσθάθγα 
ἐθει18 6ϑί οι ὰπ|: ρσθης15 86 Βηξ πιο τ η8 νοβίγεθ.: 

20, ὁ δέ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. (τ 81 15 παν Γ 30 οδ δα υΐ 
Ὦγ Ὠιπιβο] ἢ: ὀχοθρί ἴῃ ἀσοὶ. 7,66. (οτρ. Αρος. 1, 18. 
14,14. Οἱ ῃς οτίρίπ δηά σαΐϊο οὔ ἰΠ6 δρρεϊ]δίίοη, 
ΨΆΓΡΙΟΙΙΒ Δ΄ 6 [6 ΟΡΙΏΙΟΏ5 οὗὁἩ (ὐοτητηδηίδίοτβ. ΒΥ πιοβέ 
ΓΟ γίβε 15 ἐβουρῇξ ἴο να ββδάονοϑα ἰοσί [6 κένωσις 
ταθδιίομθα ΒΡ ὦ, 7. Οἰϊιοῖβ (νὰ δι 5108) 
οομ]οοίυγο {π|8[ «6818 δρρ] θα {Π18 Ὡδῖὴθ ἰο ἰπη56}} 
αὶ τοίδγθησοα ἔα {π6 ἤγθι ἴδῃ, Αἄδῃ. Τἤι5 ὗιος 
τοῦ ἀνθρωξου 1} ἀφδῃοίο, ἐξόχως, Ὠΐπη ψὯΟ 158 8814 
ἴο Ὀ6 {86 βοοοῃά δῖον Δάδιη. Εογ ἴῃ (6 «ον ]8ἢ 
ὙΠ ηρθ ἴῃοτε ἰ8 ἔγραᾳιθῃΐ τοϑηΐοη οὗ {Π6 ἢγβί 
δὰ βεοοβά Αάδα ; δηὰ «8808 νὰ9 δοσιϑβίομηβα ἰο 
ΒΖ ἢ15 ἀἰστευ ἰἢ18 ΟὈΒοῦΓΟΙΥ. Τδθ ρῆγαβο ψ}1}} 
{πογοίογα Ὀθασ π6 86η86 οὗ “]εδοϊιαῖ ; δῃα σογῖδϊη]ν 
(6 ἔχο ἰθιτὴϑ 8:6 βοιῃθίη868 56 ῬΓΟμἰϑου ΒΥ. 
ΤῊ18 ομίῃίοι ᾿ᾶ8 Ὀδθη "Πρ ΘΏΠΥ 5ἰαϊοή, ἀηά οθη- 
ἤσγηθαὰ 1} ἢθν ἀτριυμηθηΐβ, ὈῪ Βϑομοϊίθη, ἴῃ ἃ ἀϊ8- 
ϑοχζίδιίοη, αἵ νιοἢ Βδβοημ. (ἀἢοὸ δοαιίοβορα 1ἢ ἢ 5 
γον οὗ (86 ϑθήῆος!,} 88 σίνθῃ τῇ [0}] ανπίηρ' σοπιΣ 

μιν: “ἌΑρμβθείδιιο ὁ ὡμὸς τοῦ ἀνθρώπου, απιοί!65 ἃ 
ἔς ΦΔΠηλιέδ, ἐοξίοβ ἰηάλοας σογίαῃ ἐξέμμι δοπιᾶ- 

πρϑα, αὶ ἤδεθλα Βειιδῃδ, ῬΘΠ1Θ ἴῃ νῖ8ο. ΒΥ ΡΟ  ο 
(ον. 7, 13. ἔδ ργοροβίθαβ; δίαυθ δέϑο Εδρφιω ἰ]- 
ἴυτα, ἃ 1)66 φομβίπιιαπ), αὐ μυτηδηθ ποι! 685- 
6 ᾿δηροεαίωτιβ, εὐ πἤθη), (οἱ Μ658:85 ΒΟ η6 1η6]- 
οδἕιι9. ὅι11.---Ναχίηα Βθς. Δρρο]]αθῖο δοςοιμεηοάαία 
δι δὰ ἀΐϊνογβοβ. μοί 88 δὲ βθῆβιιβ, (βιθ8 ᾿ταθυΐοβ 
ἀξδρτγοϊιθηάογεὶ (οηβαγνδίοσ. ποϑίοσ ϑι1ι8 δοίδιδ ΠΟπη!- 
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Π635.--- Βοϊιγαπὶ οπίπ, αυΐ 6Χχ δυάϊοηξη ἠϊιπλογό 
οϑϑ6ηΐ ρογβρι σΔΟίογεβ, εἴα ἥδ Βαθεηίαβ, Μοβεὶς 
ἀεβου ροηθ 106] }Πρόγα, αχ ογυϑαια ἀἰοι5 οοεγςο, 
Θ 6856 ἤμης ἀογρλπὲς ἤἰϊωηι ἃ ΤϑδΔηϊοἴΘ ῥγογηϊββαια. 
Θιυϊὶ δυΐϑθι ποσὶ δϑβθηΐ, δι 1{6]Πρσοηὰ, δῖ νοτγὶ 
ἀϊβοθηαιὶ βέμάϊο, ροΐπογιηξ Πεβοῖγο ἤδῆς ΔρΡΘΙ ΔΕ] ΟὨ 5 
νὰ; Ροϊπογαπί ἀι11 ἀ6 6ο ἤξοσογα ; ροϊπεγαηξ οὔο- 
γαΤὶ Δ] αι 4, ἢθΟ [2ΠΊΘΗ ΟἸΩΠἢηΟ ζ68} τηϑηΐθε 4856: 
φ4ι:.-. Θιυὶ 96βϑὺ δαάνογϑαγθηίυγ, 4 Υθ [68 σΔΙ τ Σ- 
ΔῈ ολι1849, ΟαρΙοπίοβαμο αβθοίδιὶ ΓΟρἢΪ ΟΥΙΙΏΘἢ ἱπ|. 
ΡῬίηρογο, Ὠ181] ροϊπογαηί, διάϊα ἢδο Δρρο Ἰδίϊοῃο, ἰιι- 
ΟΥ̓ΑΓῚ, 6 αὐυάετι τηἰ6]]οςία 68, οὐ σορἘ]ίο ὁ6ϑι:, βοεηοῖ 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ΔρρΘΙΪΔη(18, ΟΟΠ51Πη0.---Παπιαᾳυς 
Ὧδο (γδδ Ποτοϊπατ βοαξιοβογυσω. λὰ Ν οβϑιἃ ὑσοιη 1859 
Βομιδηοσιυ ἀσρο!]δίογεμι ἐχϑροείδῃβ, ροί δε: 6 
Ὧδο δρροὶϊδίοπα σοβοῖῖδῦε δὰ ἐριυ]υδηάι, δα ὶ- 
μί1ο 9681 Μοβϑίβ δοζηῖηθ. 

φ0. οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. Ἔ18 ΘΧΡΓΟΘΒΙΟΏ 
Βίρσηΐβοβ, 1. ἰ0 γεδέ; 2. (οσ δὴ οὔνϊοιιβ γθάβοῃ,) ἴο 
τηδίςα ΟΠ Θ᾽ 8 δροάβθ.0 δὸ ἼΒοορῆῇ. (ἔγοιῃ ἸΒγγ8.) ἀοικός 
εἰμ. (ΟἸἾγιϑι οἰΠ 6 ἄγε (8αγ8 (τοί. δ Οδρογηδυτι 
1 ἃ διγτβαὰ δουβο, οἵ 80]οιχηθα ἢ [18 αἰδοῖ ρ]68. 
ΘΙ ἰ ΑΓ ΡαΒΒΑρ 68 ἔτοπι μεοΐδηα ΤΙ ΕΤΒ γα ῥγοάιιςοα 
ὈΥ διυῖσογ, ὦ, 98. 

91. ἐπίτρεψόν μοι---θάψαι τὰν πατέρα. ἘΜΠ1Β, στοαὶ 
83 ὙὙ͵ὰᾺ8 [18 Β6ΝΟΓΙΥ, γϑί Ροπηϊἐοἀ Ἐ]15}}8ὲ το διὰ 
δάϊου ἴο 18 ραγθηΐβ (1 Εερ. 9, 20); {ἢ]18, ἰὨογοίογο, 
τς κ6}1 θα ἐἀχροςείοά ἔγοηι {86 Ἰεδιὲν οἵ 96815. ἘΠ6 
ΡΟ οἵ Αροβοῃίιβ ἴπ ({15 τεβρεοΐ 15 ᾿βηβλιτοωλνα 
Ῥησπιοηδα Ὀγ Ῥβμιοβέν. Υ. Α. ῃ. 14. Ὑιάθ οἱ Ευε!ρ. 
Ρμαω. 1810.0ὡ Τμα ἰδίμεσ ψα8, 6 ΤΏΔΥ ϑΈΡΡΟΒΘ, 
ϑἴμον ἀδδα, οὐ ἀδηρογοιβὶυ 810 Κ, οὐ νεσῪ ἀρεά. 

φΦ, ᾿Ακολούθει μοι, 1. 6. ὈΘΌΟΙΔΕα Ὧν ἀἰβοιρῖθ. δο, 
Οἱ; ἃ 51η1ἰὰγ οσολβίου μὰ ΟΡ. 1μδογί, 7, 8. τουτῷ 
παρακαλούβθησον. 

φῶ, ἄφες---ονεκρούς. [ δῖ δι ΓρΣΙβοα {μὲ 80816 τηο- 
ἄδτα (ὐοτασηθηίδύοζβ 8ῃ 00] 80 ρογνεσί {Π6 8686 οὗ 
ἔεδε ποτάβ, Ὁ}. 48 αἰβειηςσεῖν 866 η: ὉῪ 1[Π6 8Ώ" 
ἐἰδηΐ ἱπίεγργοίοιθ. δὅ66 Βπιῃ. ἼΒΘορἢν}. δρᾶ {πὸ 

᾿πἰθη5 αἵ {μα Εδέϊοιϑ, 83 γεροσίϑ ἃ ὉΥ διΐέςον, ἜΒ, 
ςο]. 2, 98; ἰῃ ψ οὶ Ὑ οἰ, Κορομοῖ, εεἴ8. δῃὰ 
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τοοοπιὶϊν Ποβοηπι. δἀπα Καυΐη. δοαυΐθ86θ. [{ 15 (49 
ὑγείβ. 838405) ἃ βοηίθη[.ἃ ραγδάοχϑα, {6 ΤΏΔΩΥ ΟἰΠΘΓΒ 
οὔ οιγ ,ογὰ, ψ Ιοἢ ἔυΓΠ5 οἡ {Π6 ἀοιθ]α πηθδηΐηρ οὗ 
νεκροὺς, 5ΙρΉΏ Υ]ησ, ἴῃ 8. τη θίΔρῃογιί δὶ 86 Π86, 5ρ|Γ|- 
ἴπ4}Υ ἀφ, ἀδδά 1 {Π 8Ρ045868 δῃά 581η8, (σοιηρ. 3. 
20, 14. Ἐρὶ!. 56,14. Αρος. 9, 1. ἴοι. 6, 18.) νγ»ᾶ8 
[ταν ἴἰο τ 068, Δηα ποῖ υῃκηόνῃ ἴο [Π6 ατοοῖίκ8. 
δὸ ΟἸοη. ΑἸοχ. 4. (εοα Ὀγ ΑἸ ΘΓ) : ἐν τῇ βαρβάρω 
φιλοσοφίᾳ νεκροὺς καλοῦσι τοὺς ἐκπεσόντας τῶν δογμά- 
των, καὶ καθυποτάξαντας τὸν νοῦν τοῖς πάθεσι ψυχικοῖς. 
566 4130 ϑορῇ. Δηίζίᾳ. 1288. οἰϊεαὰ Ὀγ Ραϊαϊσεῖ ; ψῇο 
450 δά άιισοβ ψΦυναη. 2, 28. Εἰ 5ἰπθ Τοίπηοι5 ἦ6- 
Γιηοίοβ σογάογα ἰοτγᾶ. δ6α 4830 δοῦδοι δα αδθοτρ. 
ΟΥ̓ ἴνο δπιρ]ουπθηίβ 6 1685 υὑγρϑηΐ τηυϑὲ 6 ομϊί- 
(64; ἀπά Ψ965808 ν1}} 6 ϑΒῃρροβαά ἴο ογάϑγ {πὲ οτηϊββίοῃ 
ΠΟ 88 ρογητ64 ἰο ἰ[ἢ6 Ηἰρι Ργίθϑί δῃὰ Νδ- 
ΖΆτὶ υπῆδγ {πὸ [ἅνν. γείβίοίη ; ψῆο ΤΑσί ΠΟΥ οἱΐο8 
ῬΗ1]. 2, 280, 156. ὅδόῖν. 1ὴ ΖΈη. 11, 2. ΤΤαςοϊί. Αη. 1, 
62. Ἐμωτ. Ιρἢ. Τ᾿. 880. δὲ τοί.  . ἀρ. ΕΒ] 6γ.. 

24. σεισμὸς---ἐν τῇ θαλάσση. ΤΠ6 ψοτὰ 5 υϑοά 
γοργὰ οἵ ἃ ἐεν ὦ τηοῖα8 : Ριυ βοηδ ριι ἔοσ σοιητηο- 
τοῖο πιαγὶ5, λάιλαψ κλύδων. 146 Εμι}, 8927. 80 
“6γ. 29,19. Κυϊη. Μιγρ. Ζη. 1, 185. δε πῃηοΐοβ 
ΡΓωϑίδί σοπηροηογα Πιοσία8. τοί... 

25. Κύριε---ἀπολλύμεθα. δο Τὸν. ΑΔ. 8, 2, 46. Ας- 
πὰ οβ 46 ποῦ]5, ρογίμηυβ. Ον!ά. Δ. Α. 8, 607. ρμετὶ- 
τὴιι9. Ηδγοάϊ. 1, 18, 8. ὅσοι οὐδέπω ἀπολλύμεθα. (ὙΥ οἰ8.) 
26. τί δειλοί ἐ. ὁ. Τῆι Οαοβασ δχοϊδιηθα ἰο {Π6 

ΒΔ 108 ὯΟ ΨΘΙΓΘ ἀοϑραιΓηρ οὗ βδίθιυ : ἴθι, τόλμα καὶ 
δείδιθι μηδέν" Καίσαρα φέρεις καὶ τὴν Καίσαρος τύχην. 
γιάς ΡΙυίαγοῖ. οἱ 1ο (8485β.. Βυΐ ον τὰς τηοτα 
αἸρηιν ἀϊὰ [6818 αἰ 5ρίαν, νἢο δανίηρ σοην γοργονοά 
[Π61Γ ΘΔ ΚΠ 658, πῃ ποῖ Ἔχρθοίηρ ἴο θ6 βανοά ὈΥ Πΐπὶ 
48 Μ6]}] ψῃΘη 86 Ρ ἃ8 ἄν8κε, {ἤθη σεδμκχοα ἐπα 
δέΟΥΉΙ. 

40. ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις. 1 ἃἴαᾳ βυγρΙβοά {πὶ 
ΟαπρΌ6}} βῃου]α ἰγαηβϑὶαῖθ ἀθ οοπιπιαπάδά: τΠουρἢ 
16 υϊραία [88 Ἱπιρεταυΐξ,  ΜὨΐΪΟἢ ἜΧΟΘΘαΙΠρῚΥ ἸοννοΓβ 
οἠς οὗ (6 δ} 1 π|δϑὲ ΘΧΡΓ βίο ἢ ΔῺΥ ΠΟΤῈ ἴο 6 
τοί ἢ. [8 ποί ἱρπογδηΐ, ἱη4 664, (δὲ [ἰ 15 π16- 



ἱδρἠστίςαί, αἰπηοϑβί ροσεϊοαὶ, δηά αυἱϊία ἴῃ (86 Οτίοπίαὶ 
δίγ]6 ἢ {π8ξ ᾽ξ τῆθδη8, θῇ σοπάθγοα ᾿πίο ρ]δίη ἀϊς- 
τἰοπ, 4 ΘΒΟΟΓΘ }8851ἴ, ΘΟΠΊΡΓΟΒ81: δηἀ σοεῖουϊ, ο9. 
ΒΔΥ͂Β 10 ΒΟΙΊΘΓΠ168 (88 Ἰηἴτὰ 12, 10.) 5ρη18ῆ68 ἰο σομι- 
τηδηάᾶ Ὀγ (τοδί ; δῃὰ ηιοῖθ5 ἔβα 106, 9. ἐπίτι- 
μησε τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσση. 68,81. 18,16. 104,7. Νοἢ. 
1,4. Αἀά, ῶ Μᾶςοςο. 9, 8. ὁ δὲ ἄρτι δοκῶν τοῖς τῆς θα- 
λάσσης κύμασιν ἐπιτάσσειν. δδ66 ΟἸφαγίυ5 οὐ ῬὮΙοβίγ. 
Ν.Α. 4, 4. Νο. 9. 

27. ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασ-- 
σα ὑπακούουσιν αὐτῶ; 40.815 ΄υδηΐξυϑαθ!6. Πὶς ὙἹΓ δϑβί. 
ΤΠοΥ Ὀοραη, ν 6 ἸΏ ΔΥ Ῥϑγοοῖνθ, ἴο βυβρθοῖ 1η ( γίδὲ 
βΟΙ 6 ρ᾽ τῆογο {πῃ Πυμηδῃ ργοδίῃ 688 ; ἴον ἐλίξ δἷ- 
ἐγ θαϊθ 15 δὴ δρίμοὶ οἵ Οοά. ὅο Ῥϑβαὶ. 6δ, 7. (οπι- 
686 6ῃ8 ἔγϑιηι τὴ πηατίιπι. καταπραὔνων τὸ κότος τῆς 
αλάσσης, ἤχους κυκάτων ἀυτῆς. Τ Πεοάογεοί. (1... Βγυρ.) 
ΤἼοΥ πὰ Προαγὰ {ῃμδὲ ἢς Πρα]βδά {Π6 5ῖοκ; σῇ ἢ ν 85 
ὯΟ ΠΊΟΓΘ (ἤδη [Π6ῚΓ ΡΥ 510]Δ 8 ΡὈγοΐβββϑα ἰο ἀο, δυΐ 
ΠΟῪ ἴΠ6Ὺ 866 {πα ονθὴ {Π6 ψιπὰ δηα Ψψανθβ ΟὗΘΥ͂ 
ἢΐπ ; ψ ΠΟ ὈΪΔΙΏΪΥ 1ηἀϊ!οαίοά 4 5 ροΥ 8 ΡΟΝ ΘΓ. 
ϑίδηϊου οὐ ἤϑο}γ}. ν΄. Ῥ. {Π|ηΚ8 1ῆ6 ΘΧΡΓαβϑίοη 8 
Ρτονογθ!1} ομθ. (Βοβοηπ).) [1 15 ἰδιηθηίδ 0} 6 ἐο 566 
ῬΟΙΒΟΠ5 οὗ βιιοἢ τη] Θπἀονεηθηίβ 48 Ραυΐυ8, Κτὰ- 
ΤΊΔΟΊΟΓ, δπ ἃ δοηι6 ΟΠ ΘΓΒ οὗ {}}}8 βδοῇῃοοῖ, ἀδηγίηρ; (μαΐ 
1Π6 ΓΘ ν88 ἃ πιϊγαοῖΐβ ρεγίοιτηθα δἱ 8}1. δίογτηβ (β8ΎΥ͂ 
1Π6}} βυ  ἀθη!}γ γί86 τῇ ἰδ κθ8 βδαυγγουηάραά Ὀγ πηουῃ- 
ἰδη8, Δπἃ 48 βιἀήθη!]ν σθα86. Βιΐ, 88 Κυϊποεὶ οὉ- 

᾿ς Β6Γν68, σου] {πΠ6 Π)15010165 6 Ἰρῃογδηϊ οὗ {Π15} δηά, 
ἡ ποῖ Ἰρῃογδηΐ, ον οου]ὰ ἰἢ6 σμιαάθη ἰτὰ πα} ὴν οὗ 
1Π6 5368 δῇδοιί (ἤδη ἢ 80 ἢ} οχέγοηιο τυοη 67 ὃ Ψ65115, 
ἴοο, γιμδέ ἤαυο ἀποιοη ἰμδῖ αἴ τῃδι σον τηοτθηΐ [6 
868 ΜΟΙΪὰ τοζυγη ἴο [ΥΔΏ4ΌΠ]ΠῪ ; ἡ ὨΙσἢ ΒΌΡΡΟΒΟΒ 
Βυρογηδίισγαὶ οηἀονηγθηΐβ8. [ηάδοα ἰξ ἀγριθ5. ΘΙ ΠΟΡ 
τηθηΐδὶ ΟὈ]αΌΠῪ ποῖ [0 866. ΟΓΥ Ραγν ΥΒ Υ ἢοΐ ἴο 86- 
Κπον]εάρα, {86 σα! οὗ 1Π18 τηῖγαοϊθ. Βιιϊὶ 448} 
ἴον τπΠ6 ογεάμέοιδ ἱποεγοάἀμέϊέψ οἵἨ Ρἢ]]ΟΒορ 1818. 

428. ἐκ τών μνημείων. ΤῊ ἰοπλῦ8, ποΐ ΟΗΪΥ διηοηῦ 
4|ὸ δον 85 θυ ΟδηΈ|168 4180, ΓΘ οΐθη βρδοῖοῦβ 
ΒΘ Γᾶ θοιιβ οᾶν68 οχοαναίοα τοι {πΠ6 ᾿ἰνίης ΓΤΟΟΚ. 
Ηδηςθ {Π6Υ ποί τηἰγθαυθηι ]Υ βαγνοα 85 μἰδο 68 οὗ 
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δυοάθ ἰο {ἰἤοβ6 ἀδείας οὗ, οἵ Ετρει ἃ ἔχοι, - 
ἤδη ΠΟ ΔΙΙΟΠΒ ; 8.8 ἰ8 οἶδδὺ ἔγοιῃ (ἢ6 ραβϑβᾶρθδβ οἰϊϑά 
Ὦγ νείϑ. ἀπά οἴμογβ. Απά ἱπάφρὰ δί (6 ργϑϑϑηΐ 
ἀδγ {ΠΟΥ δζε οἴϊδη υϑ64 ἔου {πᾶΐ ρυγροβα ἴθ 1Π6 Εἰδβί. 
Τα δηιὶθηΐς, δϑὰγ5 Ἦ εἴ8. {πουρσῃς τηδὲ 6ν}} ἀσμηοῃβ, 
ϊ. 6. {Π6 8οι}4 οὗ {π6 ἐ6δ4, Βονογοα δρουΐ βερυ !ε γθβ. 
δὸ [Γ,ἀςίᾳῃ. 4, ἃ. Ψίάα Ρἰαίθη. Ρῃφά. 61. Ὁ. ε. Τ|ι- 
θμ}}. 1, 6, 15. δος νοϊϊέοηξ δῃίηθο οἰτουτη 808 
Ρμυδία φυξῖθηΐθβ ϑοΏροσ, οἵ ἃ ἰθοί 8 ϑίσιχ νἱοϊ δηπία βίαν Ετυν ἡϑδεε 

“ 28. χἀλεκοὶ. Ἔς Ψψοτα ποί ΘΗΪΥ δἰ μημῆσθς εἰ οι, 
θὰ ψμδὲ [Πγοῦ8 οὐδ [ἢἴο δι θαγγαβϑϑιηθηΐ, αἰ ]γ, 
δῃρεῖ ρεγ}}; δηᾷ 19 υϑ64, 1. 46 δηϊηγαί.8, ἃ5 ὈΓεΐε8, οἱ 
Ὀτγι(8] ΡΘΙΒΟΊΒ ; ὦ. 46 ᾿Ιηδηηδ.15. ΤΠ 6 ραββᾶρθβ ρῥτο- 
ἀμεοά Ὦγ Ῥεῖβ. αογά δχδπιρί6β οἵ 4}} (ῃ68ς βρης 
οαίίοηθ. 1 ταυϑὲ ἔαγῖθογ οὔφογνα ἰπαὺ Ε}18 ἀοέϊυδ 
ἤογνοο ᾿48 ρΐδοθ ἰῃ βανθγαὶ οἴμοεγ αἀσεοκ ψογάϑ8, (ΠουρΆ 
δἰ μονίο με0]6 ρογοείνοα ὃν ρῥὨιοἰορ 88, 6χ. ρῖ. ἄπο- 
βο5. ΨὮΪΟΝ 18 866 ἰῃ ΘΧΘΟΟΥ [ἢ βαιης πῆϑηηθγ. ὍὙΠπα 
ΒΌρ)6οῖ 19 ποῖ τηϊπιρογίαπε, δηα 1 αν τλποἷ ἴο οὔ- 
β6Γν6 ; Ὀυϊ 88 1. 195 γΐοσ οοπησοίοα χη ἢ (Ἰ4β8ιςοαὶ 
{π8ὴ ΒΙΌὮς 41] ογεἰοίφηι, [ τηυϑὲ Γαβοῦνο ΤῺ ΓΘΙΏΔσΚα 
ἔου 8026 ζῇογα 81} {20]16 οσσδβίοξ,, ᾿ 
ΤΙ ψογά ἴεδγα πηθϑῃ8 βϑαναζο, ἤθεοο, ἰοστηϊάαδδίο; 

ϑδλὰ (84ὲ μῃγοηφίλοβ ἃτ6 80, 15 Ψ61} ΚΟ, φΒρθοία! ν 
ἴὰ ἴῃΠ6 Ρατοχγβπὶ οὗ (Πεἰν ἀϊδογάθσ, ψ ἤθη ἴῃον οχοτί 
ἃ δίγθησίῃ αἰπιοβὲ βυρεσῃυδη. Τη6 βυθ]θοί 15 1118- 
ἰταίθἃ Ὦν αΐβ8. ἴῃ οχίγαοίβ ἔγοῃ Οσγθοῖὶς πιράϊς 8] 
ψτιίοσϑ, Ρ. ΖΦ σιηρία, Ασίαδιιαδβ, (9 1118, ὅτε. ψ πὸ (6}} 
8 (ἢδί 96 ἢ ΒΘΓΒΟΊΒ ἰλῃοϊοα Ἐποιηβεῖνοθ ἴο θ6 ζσοάβ 
οἕΣ ἀ6ν}}8, οἵ 8}1Π|8]8, ἃ5 ψοῖνθβ, ἀορβ. (ἔξεαμςσα [Πα 
ἀἰβοσάο ψ88 {Π8ὲ ο4|16 ὦ (Π6 λυκανθρωπία, οὐ 186 
κυνανθρωπίοι. δ)ὲδ Ζογυ. Μίβες. θυϊ80. 80. Κοραίιοσγ. 
Οὐμογβ ἱτάϑ, 88 σός ῖκβ, Βρδυσοῦβ, ὅζο. ; Ὧδυ, θνϑῇ ἴἢ- 
Δι δλίς βϑιιθϑέβς68. 48 ΘΓ ΘΗ γ85608, ΔΒἃ τ Γ6 ονθῆ 
δίγαι ἃ ἰϑδὲ {ΠῸῪ βῃουϊα θ6. Βσοίβῃ ; ἔοσ 889 βϑοῖας ἀε- 
ϑίγβή ἀρδίῃ, 80 οἰμογϑ εἰν ἀτοδάοά 1. 

29. τὶ ἡμὶν καὶ σοὶ. ΟΒ {15 ἰοτπλυϊδ, Μ᾿ δ: Θἢ ΟσοΙΓα 
Ρογροίυ αν ἴῃ Ατγίδη, δηα οὗ νῃτοῦ είβ. ρίνεϑ 
ἸΏΔΩΥ ΘΟΧΔΙΏΡΙ65, 866 Μαίπιθὶ, Οἵγ. αἴ. 9, 888, 10. 
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ΤΒοΓα 18 8η εἰ] 0815 οὗ πράγμα, «ἰνοἶ 15 δυρρ θα ᾿π 
Ποηιοδίϊ. 46 (ογ. ᾧ σ. ζ. μηδὲν εἶναι δοι καὶ Φιλίππῳ 
πράγμα" δῃὰ ἰῃ ΝΙοΠοηι. ἀρ. Αἰἤδη. 391. ε. Γεωμέ- 
τρικῇ δὲ καὶ σοὶ πράγμα τί; 

Ιῃ {Π6. ργββθῃηΐ ρᾶββαρα ἰδ ἱπέεγργαίεσβ Ὄχρίδιῃ, 
ἢν 6ὁ γοιῖ ἰγουδὶθ τι8Ὁ (ἀπά {Π15 16 υϑυδιϊγ Ὀοδγὰ 
ἰη ἢ Ν, Τ.΄ δῃὰ ι86 δορί. ψἤογαδβ ἢ {π6 ΟἸἸαϑοιολὶ 
ὙΓΙΙΘΓΒ 10 ΒοΙΠ ΘΟ. 65 Π]ΘΓΘΙΥ ἜΧργθβϑδοθ σοηίοιηρὲ ΟΣ 
ἱπαϊρηδίίο.) Βαΐξ ρογμαρΒ ἔῃ 6 δθῆβε τδυ "6, “" [Ῥ)πδΐ 
ΔΌΚΠΟΥΥ Πᾶνα γον ΟΥΘΥ τ13, δ΄ ἢᾶνα ψ6, α5 δι )δείδ, 
ἰο ἀο ψ ἢ γου ἢ δὸ 1 Αττίδη. Ερίςοί. 1. 22. {Β6γὰ 18 
8814 οἵ 7υριοσ, τὶ μοι καὶ αὐτῶ, εἰ οὐ δύναταὶ μοι βοηθῆ: 
σαι: 84 ἀρδίη ἴῃ 1, 97. 

29. πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἼΠ6 τηΔΏϊΔ0Β (58Υ5 
νεῖ8.) σθιῃθλυργοά (ἢ ψπὶρβ δηὰ οδδῖηβ Ὑὑτἢ 
ΠΟΝ ἰΠοΥ 6α Ὀφδη σοηβίγαϊηθα (80 (11 Π16- 
εἰοη5 Παρο ]διίοη δηὰ οἶδ1π8 διηοηρ ἐῃ6 τηοάθ8 οὗ 
ἀυδειο ἢ, (Π6 ΠδΌΒΘΟΙΙΒ ΠΙΘΙΟἾΠ65 {ΠΟῪ ἢδα ὈΘΒη. 
σομρο δά (ο ναὶ ον, (Π6 Ὀ]Θοαΐηρβ, δηα βϑνεῦδ 
ἡἀϊοίθις8 ἰο ψἢϊοὶ (6 γ πδὰ θ6θὴ βυθγηδοίεα, δα πα" 
[υ γα} [δαγθα ἃ τορϑιοη οὗ {μα ᾿Κ6. Ὑείβ. ᾿ 

80. ἦν δὲ μακρὰν. ϑοῃΕα οσοπ͵δοίῃζγθ οὐ μακρὰν, 10} 
1Π6 Νυϊχαία; ὈυΓ μ. πκὸ (88 Ηεοῦτον ΡΥ δή {116 
Ταὐϊϊ Ῥγοου, ἸΏΔΥ ΒΡ δὴν ἀἰϊδβίδηςοθ, ουθὴ 8 
βῃρτίοσ. Κυϊηοσὶ; ὑηὴο ρσῖνεβ8 αχδηιρίθβθ, ἰο νὨϊοῖϊ 1 
δ4 Νερο8. 1. ΤΏδπι. Νοοίδημδ ργοςυϊ δὺ ᾿πθι}8 
ἴῃ 8810 πᾶνϑδλ ἰβηυ ---Ὁ.} [86 15ἰδηά. 

81, Οἱ δὲ δαίμονες----χοίρων. ΤῊ ΠῚΔΏΪ80Β (8878 
Ὑνει8.) ἰδπριθά {ἢ8ὲ {πον οου]Ἱα ποῖ σἢ 86 ἃ ᾿ἸποΓ6 ἀρέ 
ἀπο! !πηρ, δέος [ἢ 6 δορυ οῖγαβ, (Π8ῃ (ἢ 8 1Π6Ε. 

82. Οἱ δὲ ἐξελθόντες, 1. 6, μανία, αἱ Ιερτᾶ. ΝοιδΔηΐ5 
ἴῃ (ριρϑὶ, 4 Βορ. ὅ. 27. ΥείβΒ. Ηἰ δυΐοιη δρϑυῃ- 
ἴρ8 (8 ςοῃβρθοίυ .681}) ᾿γτυθγηΐ ἴῃ ἰδίαι ΡΟΓΟΘΟΙΊΙΠῚ 
στροροι, νοὶ ἐπ ρογοοδ, ὩΟῚ ἦ ΘΟΥ̓ΡΟΥ͂ ῬΟΓΟΟΓΊΠΙ; 405 
ΘΠ ἢ) ΟΟΌ}}18 ΘΟ ΒΡΊΟΘΓΘ ρΡοίυϊδβθί, ἀξ ΠΠΟΠ65 ἱπρΤΘΒΒΟΒ 
6556 ἴῃ ῬΟΓΟΟΓΙῸΠῚ ΟΟΥΡΟΓΑ ἢ 86 56Π81:18 Εδἴ : Ηοιηϊηθ8 
Διγοηίθα, Ἀρ,οΟΒ ῬΘΓΟΌΣΓΘΠί68 ἴῃ σΓΟβΟΠῚ ᾿ΓΓΟΘΓΙΏΐ, 
ουαυο ἀεαοδγυηΐ ρῥγϑοιριίθη. Ρτχογιηβουὸ 14 αἰιοά 
τηϑδηϊδοὶ ἀἰχογυηΐ οἵ ἐξοθγυηΐ 1118 1ρ515 οἱ ἀδο πη 1118 
ἐπθυϊίυτ. Ἐνδηρα 8.88 ΠΑΙΓαηΐ τ 8 ραϑϑίαβ ργοιιζ 1 
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Β6Ώ5115 πουγγοῦδηΐς. Αὐαϊοθαηξ βροοίδίουῦϑ ΒΟΙ ΤΉ ΟΠ 685 
ἐπ5δη!] Θη({|π|, 641] 56 πη8}05 ΒΡΊΓΙ(115 6556 ἀἸΟΘὈδηΐ, νἱ- 
ἀοῦαηξ δοίίομθβ δθογὰ. Ἦξος ἀϊςεία οἱ δεία Ἐνδῃη- 
σο δία παῦγδηῖ. ἘΕΓρΡῸ Ὠοῖβ ἤθη οὐδίδί 1μ1πο48, ἀἰ- 
ΠΘΏ8 6. 8, 88. τὰ δαιμόνια ᾿ΠρΓΟ888 6586 ἰῇ ΡΟΓΟΟΒ, ἱ. 6. 
ἱῃ β,αροπὶ ΡΟΓΟΟΓΙΙΠΊ, ἢδῖ 8110 οἰΐδπι ἰοοο (ς. 11, 14), 
δαιμόνιον νοσᾶΐ Ὠοιηϊηθίη, 4] δαιμονιϑόμενος νοσϑίιΓ 
δρυὰ Μεαιμαυμ, ς. 12, 22. 

φῷ, ὥρμησε---κατὰ κρημνοῦ. ἍΜΠΉ τοΐδγοποο ο [ἢ 6 
τοῦς οἵ ἰβκιίηρ' {π656 ψογά8, δήορίοα Ὁγ Μοδά, ὅτε. 
οάάγ. οὔβογνθβ, δῖ, σοπϑιἀθγίηρ δὲ ἂν Κυνασγὰ 
ὉΓΘΑίΏΓΟΒ ΒΨ} Π6 ΔΓῸ (0 ἀγῖνο, ἰξ 88 ἢοΐ Ῥοβ510]6, 
σπου ἃ πΐγαοϊθ, ἴοῦ ἔνο τῃθῇ (οὸ ἀγίνψα ΓΝ ΘΗΐυ, 
τηυςἣ [688 ἴψο πυπάτγοά ἱπίο {Π6 ψϑαΐοσ. ΤῊΐ8, ῃον- 
ΘΥΟΣ, ἈΡΡΘΔΓΒ ποίΐ νΘΓῪ σοηνιηοηρ ; ἕο, 48 Βοβϑη- 
τ} 16 σ, 188 5. ἴ. ΓΟ ΑΓΚ8, 56 ΤΏΔΥ Οὔβοινο ἰῃ (Π6 
Πιεδῖβ οὗ διιπιτηοσ, ἤθη ὁη6 οἴ ἃ Πογά οὗ 5.ν}|Π6 158 Δρ]- 
ἰαϊοά, {παΐί 41} ἱπηροϊπο ΒΥ ἔΌΠ]ονν ἰΐ ; «πᾶ [πον ἢ δρ- 
6 ΠΡΟῚ ἃ ψγδῖθγΥ οἶδοθ ΟΥΓ ἃ σίνοσγ, 1] {Ποιηβοῖνθβ 

ικααιοηα: ϑΟΙΩΘΙΠΙΩΡ Β.ΠῚΪ]ΔΓ 18 5814 ἰο ἤδνα ἢδρ- 
Ῥοηρα ἃ ἔδυ γϑᾶσγϑ ΔρῸ δ Εγ σαί. 

82. κατὰ τοῦ κρημνοῦ---ὅδασιν. ΑἸῚ {Π6. οἴ ΠΟΥ ἐηἶτα- 
οἰ65 1ῃ8ι 6815 ψτουρῇῃΐ, ΘῈ ΒΡ ͵ν ἴον (Π6 δοποβέ 
οὗ τηθῃ. μὰν {Π6γο βδῃοιϊά ἢανα Ὀδοη {ἢ 8 ΘΚοσρ- 
{ἰοη ο {π6 στ] ἰἤθγα πᾶν Ὀδθη ΠΡῸΣ ΓΘΆΒΟΠΒ 88- 
ϑίρῃβα. ΤΠ οπα δήἀυςεά Ὀγ Βοβεηπμ ον 18, “ αυδὰ 
νοὶ ΟΠ γιβίι5 Θο8, ΠΟΤ ΠῚ (ΟΥΓΡΟΥΙ τη οη {18 οἱ Ὀοηοῆ- 
αἰϊβ ἀ18ρΡ61}} ἢοῃ ρΡοϊξιετγαί, ἰϑίο πηοάο δχοϊΐαγο, αὖ σοη- 
ϑἰἀογαγθηΐ α1}8 1086 ο658εΐ, οἵ αυὰπι αἀἱρπα ἀοοίτηδ 
6]5 48 τθοϊρογοίαυγ" ΤῊ]8 Δρρθὰγβ τσ ἢ ΠΊΟΓΘ 88- 
(ἰδίδείϊογυ ἰδδη {Π6 γθᾶϑοῃ σΟΙΏΠΊΟΉΪΥ δϑβίρηθα. [{ 
ἢ885 4180 ὕθϑὴ βυρραϑβίθα, (ἢδὲ 6 τηθρδηΐ {ΠΟΓΘΌΥ ἴῸ 
φυπίὶϑῆ (ἢ 6 ΟὙΠΕΓΒ [ῸΓ ΠΟ ἱπρ Δῃ πη] ανν [Ἢ] οσο οι ρά- 
«ἰου ἠογυιἀ θη Ὁ 1Π6 σοηϑε α{]10}8 οΟΥ̓͂ (Ποῖγ Ἰοτοί- 
{Π6γ5. Βιυιϊΐ ρεγῇδρ5 1 νγᾶβ8 ηοΐ ϑβ(γἸ οὐ] γ Τογρι ἀάθῃ ὈΥ̓ 
{86 14»νν οὗ: Μοβεβ ἴο Κϑορ {πη : ἔοσ ἴῃ Ὠδαί. 14, 8. 
11 15 8816, ““ Υ{8 5}8]] ποῖ δαί οἵ {ποὶγ ἤδϑῇ, Ὡογ τουσῇ 
ἐποὶν ἀθαὰ οαγοαδο." Ὑπογοίοσο, {ΠῸῪ πρὶ τουσὰ 
{πεῖν ἩἰνῚηρ' σάΓΟΔΒΘ; δηὰ 80 {Π6Ὺ πιὶρί! (66 δηά 
(ἈΚ6 οᾶτα οἵ (ῃ6π|, Ῥογθᾶρ5, ἡ η Μοβοϑ. ογάογρα 
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{Παἱ ἃ σοτηπηίδιιοη οὗὁὨ ἃ βῆεκοι! δῃὰ ἃ Παὶγ ἰπ Ἰΐοι 
Οὔ ἐδ ἢιβι-Ὀογῃ οὐ ἀπο θη Δῃ1π|818, ἢ6 ᾿δα ΤΠ ΘΗ͂ΚΥ 
ΒΨ η6 ἴῃ νον, ΜΠ οἢ 15 σοπΗγηοα Ὀγ “οβερῆ. 144, 
88. τῶν οὐ νενομισμένοι ἐσθίειν παρ᾽ αὐτοῖς, κατὰ τοὺς 
πατρίους νόμους, τοὺς δεσπότας τῶν τικτομένων σίκλον καὶ 
εἴμισο αὐτοῖς (8ς1]. πρέσβευσ!) ἀντιῷερειν. 

. 8, ὥρμησε---κατὰ τοῦ κρημνοῦ. ΟΥ̓́ [815 ρῆγαδ6 δὴ 
ΘΧΔΙΏΡΪΘ 185 σίνοη ὈΥ Κυϊη. ἴτοπὶ Π)1οἀ. δ΄᾽ς. 182, ".; 
δα ὃγ δΥεῖβ. ἔγοπι Αρο]]οά. 8, 18. 1] δάα, ΤὨμπογά, 
η΄, 44. Ὦ. Ηκ]. 1, ὅ8, 11. Ραυβϑδη. 4. 29. ΡΒ]. Μδγ. 
28, Ῥαδυβδῃ. 10, 4. 9. Αρρίδη. 1, 114, 24. ἐῤῥια τὸν 
ἑαυτοὺς κατὰ τῶν τεγῶν. 1 σοῃ]δοίυγα τειχών. ἀντι. Ι 
Ἐ, Α. 4, 80, 1ὅ. κατὰ κρήμνους σφᾶς ἡγερας, τοδά 
κρημνῶν ίτοτῃ [Π6 (οἀ. ορί-. β 

ΓΗΑΡ. ΙΧ, 

ΨΈΚΒΕ 1. ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν, 1, 6. (ΔΡΟΓΠΔΙΠΙ, 
ΕἘὸγ 1Π6 ΘΧΡγθβϑίοῃ 18 564 ηοΐ ΟὨΪΥ οὗ οὔθ᾽ 8 ρἷδοθ οὗ 
διγίῃ, θ. νἤθγο οὴς νν6 1} 15, ΨΊαὰς αρἢδ6]. 1 84π|- 
8, 22. 

ῷ, προσέφερον αὐτῶ παραλυτικὸν ε. κ. β. ΠΡΟΠΗΙΕ 
Ὁποῦ ψ δῦ 15 οδ]]6ἀ {π6 ράγα! γβίβ ἀπίνθγβα β, ψ ιὶς 
᾿Ἰπάθοο8 ἃ σομῃρ]οία Ππηροίθηοο οὗ {Π6 ᾿π58 (τ ἢ 
ἅττα οσοΐου 658), ἰοροῖμοῦ ἢ 4 γϑβϑοϊαζίοη δηα ἤδοςῖ- 
ἀτἰν οὔτἢα ἰδ ηἀοη8 δηά τηυβο]65. ΝΥ εἀάο]. Επῃς. Μεά, 
ῬῺ1]. ΔΡ. ζοβθημ. 

2, εἶπε τώ παραλυτικῴ, ὙὮΟ ΘΒρΘοίΑ ἢν περαρά ἴο 
6 δαἀγθββθα δηᾶ βοἰδοβά. 
. 4.. ἀφέωνταί σοι αἱ ἀμαρτίαι σου. Α5 ἀφέωκα 158 υδοὰ 
ἔοι ἄφεηκα οἵ ἀῷεικα, 80 ἀφέωνται 15 ιι86ἀ ἔογ ἀφέηνται 
ΟΥ ἀφεῖνται. 1ι 15 [πΠοχοίογα ἤθγο, 848 1 2.0}. 2, 12. δπά 
1λιο. 7, 47 δῃά 48, ἰῃ6 ρῥτγοίογιε ἰηἀιοδῦνα, Τὴ 
ὙΟΓΑ ΤΩΔΥ δ6 ἰγδηβαίθα, “" (ΠΥ 81ὴ8 ἃγθ (ΠγΘὈΥ) [ογ- 
σίνοη {π66.᾽ Ο [818 ρ4888ρθ ἴποσγθ ἢδ5 θθδη τηυοῖ 
ἐϊβουβϑίοη. Ψιὰ6 Οτοί. ΤἸρμοοί, ἀηὰ ) θγ. Τὸ 
ΓΟΙΔ 51}8 18 (Ο (8 Κ6 ἀννᾶν (ἢ6 ρυπιϑῃτηθηΐ σοηβοαυδηξ 
ΟΠ 81η, πιηθῖὶυ, ἊἋἴ8θᾶ86; [ὉΓ 411] αἰβογάθιβϑ Ψψ6ΓΘ 
τπουρσῇς Ὀγ {Π6 968 {πΠ6 ΡῈ Β τη 6η 18 οἱ 5118, 88 8ρ- 
ῬΘΆΓΒ ἴγοηι 8168 ὅ, 14. Δη4 15. κι]. 108, 8. 20. 9, 9. 
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δῃἃ {πογϑίοτο [9 γϑιλ 818 15 1 [Π18 νίϑνν {86 58 Π|6 848 
6 Δ] ἀ΄8θ486.8. ΤΠ6 ραγαϊγεῖς, σοηβοίουβ ἴο ἢϊτη δ 6] 
(δαὲ Βα πα, (ῃγουρὶ ἢΐδ οση ἔλα, ἀπά ὈΥ ἰδ ᾿πΐθπι- 
Ῥδγϑπορ, οσοῃίγδοίοα ἢ15 αἴβδαβθ, δπαὰ πιϑυϊϊεα ψογβὸ, 
νγ88 ἀου {1658 θα θη ἤρα δά ἔρασ. ὕπαοσ ψῇιςϊι 
αἰγουμηβϑίδηοσβ Ο τϑὶ νουοϊιβεαίδα ἰο γαῖβθ δῃὰ σοπιέογί 
δῖπ), ὈΥ ἔογρινηρ 8 5β'π5, ἔγουι ῃθησ 6 ἢδ τηϊρὶ 
ςΟ]]οοῖ (αὶ 6 Ψψῆο δὰ ρίνθη ψῇηδί ψ88 σγεαΐευ:. 
ψουῦὰ ποΐ ἄθὴν ψμδΐ ννὰ58 1655, ἅπα {πᾶΐ Πα ψῆο Πδὰ 
τοιιονοϑα [π6 σσμδο οἵ {Π6 ἡΙβογάον νου τοονὸ (6 
ἀϊξογάος 1861. Εσοπὶ {{8 δηά βότιδ οἴδγ ραϑδαρθ8 
οἵ {π6 Νὰνν Ταϑίδπιθηΐ 1[{ βδοιηβ8 ορυϊάδης (πδὲ (τιϑὺ 
ἀϊα βουιοίπη68 ἔοσροᾶγ (0 δἰΐίδοῖ ρῥγολιᾶίοθθ, ἤθη 
[ΠΟΥ ΨΈΓΟ δ οποθ ἀδθορ-γοοίθα δηα ἤδυπ 685 ; ΠΔΥ, 
(ἢδὲ ἢ6 ὄνθῃ ἀνβϑι]θα ἢ] πι|561 οἵ {Π6ῃ}, ἰο ργοάιμοδ 88- 
ἸυΐΑΓΥ σοην]οιΟη8 Οἡ [118 Πρᾶγοσβ. ΕῸΓ ἃ5 1 νγ88 {Ὁ} 
θοϊανοὰ Ὀγ (πθπὶ (Πδΐ τηοϑί νἱοϊθηΐ αἰβουθῦβ ΨΘΓΘ 
οσςεϑβι οηδα Ὀγ {Π6 δ᾽η8 οὗ {π6 ραίἱθηί, 80, (σ βϑιιἀά θη] 
ζοίηονθ {ποβα ἀϊβογάρφσβ, πηιιϑὲ ἤᾶνθ Ὀφθῃ, ἴῃ {ἢ 6 1Γ 
ορίηΐοῃ, πιοβὲ βρη δία! ν ἔονρίνιηρ, 58[η8, δηὰ (ἢ 9 
βίγοησοβί ργοοῖῦ (μδὲ 6 ἢδα {6 δι Ποῦ ἰο ἔογρίνδ 
1Π6π: {πογϑίοσθ, που ρῇ (Δοοογάϊηρ ἴο οὐγ ϑανϊουτ᾽᾿ 
ΓΟΆΒΟΠΙΏρ) 11 γὙἃ8 88 ΘΔΒῪ (0 580, ““ΑΓ86, 8η4α ψ}1,᾽" 
88 “(ΠΥ βίῃβ μὲ ἰογρίνθη {Π66," γαῖ 8ίποθ {{Π|6 ἰδιίον 
σου ἃ 6 (Π6 βἰγοηροϑί ὑγοοῦ (10 {ποὶγ Ἰρπογαπῃὶ δπά 
Ῥγουάϊορα τη 45) οὗ δὴ υπαοιδίεα ἔδοϊ, {ΠΘΓΘΙΌΓΘ 
ΟὨγίβὲ οοῃάἀοβοθηαρά ἴο ργοπιοίο ἐγυ ἢ, τπουρὰ δἱ (ἢ ὁ 
ἜΧΡΘΏ86 ΟΥ̓ {Δ κῖηρ ἔῸγ ρτδηϊθα ψἢδί βθθῃ8 ἴῃ ἴδεοί 
ΟΙΓΟΥ δηά βιρογβίοη. [ἢ πκα τηδηποσ δί. ΔῈ} 
{πουρδς 1 τρῶς “ ἴο Ὀδοοπηα 411} {Πρ ῃῖο 4] πιεη, 
{π8ὲ δ6 πυρῆϊ (ΠΘΓΘΌΥ ραίη βοιηὸ : 1. δ. ποῖ ῬΓΘβΒΙηΡ' 
δαγὰ ΟΣ ΠΑΓΙ]6589 ρΓΟ) ας 68 84 ΘΓΓΟΓΒ 1 ὨΟΠ-Θθ66ῃ- 
[1618 8θονιηρ (ἢ6 ψιβάοτῃ οὗ ἴπ6 βευρθηΐ, ἃ8 ψ6}] 8: 
[86 ΠΑΓΙΪΘΒΒΏΘ58 οὗ ἰῃΠ6 ἄονα. ὅδε Ασςὶ5 28, 6. ὙΥ οἰ. 
Ῥαυ 5 δηὰ ΤΠ 655 Οχρ βίη {Π|8 ἐγαηβδοίοη ἰπ δοςογά- 
8Δη06 πίῃ (Π6 δ ρϑγυοδοϊορίςδὶ πηοας οὗ 1πΐογργο- 
Ἰδίίοη δαορίδα ὈΥ ἴοο τβηγ (ὐδεηδη {(Πθο]ορίδηβ ; 
ὨΔΙΏΕΙΥ, {Π6Ὺ τηδ]ηΐδιη [ἢ δὲ εἶς ΠΊΔ ἢ Ὑ85 8 ΏΘΓΟ ἤγρο- 
σἰοπάτγίδο, δηα οηἷν “απεὶοα ὨϊτηΒ6  ἸΔθΟυΓΙΠρ᾽ απ ἀ6 Γ 
αχίγοιῃρ ἀθγ. ΤῊ5 Ὠγροί 818. 18 ἴοο δὐρϑιγσά ἰσ 
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ταοῦϊε {Π6 οἸαδοταίθ γοξαίδιϊοη 1ὲ ἢδ5 τϑοεϊνοα ἔγοπΣ 
δίογγ, [,8ηρ, Εἴαιί, Κυΐϊηοοὶ, δηα δοβμοίϊ ; οἵ ψῇοβα 
7υάιςοΐουιβ Του αγκα 1 σδηποῦ πα τοοιὰ ἴο ᾿ἰηβογῖ Ἔνθῃ 
ΔῊ ΔΠΔΙΥ818. 

8. εἶπον ἐν ἑαυτοῖς. ΤΠΘΥ πιαϊηίαϊη6α (ΔΠπα 50 ἔλε 
.ϑ6}7) {πΠ8ὲ πὸ οπ6 σου]Ἱὰ σϑηϊξ 51ὴ8 Ὀαΐ (6 Π6ΙΥ, 
Δ ἢα ψ80 Βῃοι ἃ 5ρθϑῖ ἴῃ ἢ]8 πδη16, δηπ Ρ6 βοῃΐ ὈΥ͂ 
ἢπ|. ΨΜιάο 2 ϑ8π). 12, 18. (ἢ. Μασγςο. 2,7. Τχς. ὅδ, 
21. ΤΟΥ ΠΟΘ ΟΓ, πιοβί 1] ΓΙ οι ΒΥ, ἐαῖο ον" σγαπέοά 
{πδ0 .6805 νγὯ8 ποΐ βοηῖ ὈΥ (σοά;; δηά ἤδῆσο Γ(οἸ]θοΐ, 
{Π4| ἣθ 0 ἀιγοραῖθβ ἃ ῬΡΟΎΘΥ ποῖ τγϑοοϑινθα ἔτοπι 
Οοά, τηδῖκο5 ἀίπιδεΐβ (οά, δηᾷ ἰ5 (πογοέοσε Ὁ] αβρὶθ- 
νὴ 8η4 1η]υτίουΒ ἰσνατάβ αοά. γεί8β. ΨΜιά6 οἱ 

γοί. | β 
4.. ἱνατί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ. ΜῺΥ ἀο γα Ἰυάρα 

80 0Π] 80}, πδιηοῖν, {Παΐ 1 Δ ποῖ βθηΐ ἔἴσοῃῃ αοα, ὅζα, 
ὅ. τί γάρ---εὐκοπώτερον---περιπάτει. Τἢα [πίσττο- 

βαίίοη [88 ἤοσ ἃ πορδίνα ἴὍσοθ, [1 18 ἃ ργϑδίογ 
{πϊηρ ἰο ἔογρῖνο ἃ 81η [ἢΔῃ ἴο ουΓ6 ἃ ἀἰβε8886. Οτοί. 

θ, ἵνα δὲ εἰδῆτε----οἶκον. 6856 ψοΓα8 πᾶνα ρίνθῃ οος- 
σΑ58100 [ὉΓ Βοπ16 ἀἸβοιιβϑίοη, ΤΠ6 Ὀ6βῖ τη046 οὗ ἰδΚίηρ; 
(Π6 πὰ 86 61:8 0 Ὀ6 {15 : ἴο- ἔγχϑαΐ (Π6 ψογα8 τότε λέγει 
τῷ παραλυτικῷ 88 ρᾶτεπίποίίςα]. ΤΉΘΓΘ 18 Δ ἀροϑβίο- 
ῬΘ 518, Οὐ ἀνανταπόδοτον, ὙΠΙΟΙ Κηδίο] 011} ΒΌΡΡ] 68, 
γ θη .«}658118 ὈΤΟΔΚΒ ΟΠ 18 ἀϊδοουτβα [0 {Π6 ἰαίνγοῦβ, 
Δηα (υΓγηΐϊηρ ΠΙτ,86} Γ ἰο {Π6 ρᾶγδὶ γίϊς, 88 γ8, “" σῖβθ δηά 
ψΑ1Κ." δ66 ΑἹθεγίὶ δηὰ Κυρκ. νῇο ρῖνα Θχδπιρ]εβ 
οὗ 115 1ἀϊοπη. ΟΡ 611 [848 νΘΓῪ ψ6]} γτεπάογοα {ἢ18 
ῬὈ858896. -“- 

8. τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. ΑἩ 
ΘΏΔΙασα οὗ ὨυθΟΓ σομηηοη [0 4] ἰδηριαραβ, 68Ρ6- 
ΟἸΔΠΥ 1 1Π6 ῬΟΡυΪδΓ ΡΒ ΓΑΒΘΟΪΟΡΎ. β 

9. εἶδεν----Ματθαῖον. Οὔδοτνα {118 πιϑίῃοα οὗ 6χ- 
ΓΘΒΒΙΟΏ, 0864] ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΥ ὈΥ (6 οἴπον ΑΡοϑβιί[688. 
{18 ἄοπο ἴο ἀνοϊά Ἔροί8βπ) δη4 οβίβηί(δίοη, βιιρροϑίβ 

ἘυιΠγτΐι5. Εχδιηρὶοβ οὗ 10 ἃγθ ἴο θ6 ἰοιιπά 1 {Π6 
ΟἸββϑίςδὶ ψσίζογ; 88, [ῸὉΓ 1πδβίδῃςο, Τπυσγα 468, ἀπά 
ΘϑΡρθοδ ΠΥ Οςοβᾶσγ. 

10, τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ. Τὴ τελῶναι ΕΓ Ὠοΐ 
ΡΟ] 418, 1. 6. ἔΆΓΠΊΕΓ5 οὗ {86 τονθῆμθ, Ὀυΐ οΟἸ]ΘΟίΟΓΒ 

ΨΟΙ,. 1. 1 
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οὐ 1Π6 ροτγίογίυ πη, δηα ἰμογοίοσο βονδηίβ οἵ (ῃ6 
ΟὈ]ΠοΔηΐ, οὐ ἀρχιτελῶναι, ὙΠΟ ἔλγποα {ἢ {τ υΐ6. 

Π656 Ψψογο Βοιηδη Κῆρ ΐβ, Δηἃ ΨΟΓΟ οβίθοπηθα 85 
ΨΘΟΓΥ ΓΟΒρΡΘΟί806 ΡοΓβοῦ8. (δε6 (ἰς. ἴῃὴ Οταῖ. ῥτὸ 
ΡΊδηςο.) ὍΠοβθ, Ὠόσνονοσ, τπγοῦρ Ψ ἤΟΒ6 τη θα 1} }} 
{π6 ρεδίϊεαπὶ οχαοίοα {π6 {τθυΐο, ψοεγα ἔγεθά- πηθη ᾿ 
ΟΥ 8ἴανϑβϑ, Δ Ὀγον!ης 1815 οἵ [Π6 Ιοχοῦ ογήθσ. 77λ6ε6 
[6 {Π6 ΒΘΙΒΟἢΒ τηθδηΐ ἴῃ ἴῃ6 (σοβρεῖβ. Βιυϊΐ 45 ὙΠῸ Ὺ 
Ἰγοαυθηγ ρτδοίϊβοα νἱοΐδηοθ δηΐ οχίογίοη, (ΠΟΥ 
ιδά δοσογάϊηρσὶν Ὀδοοῖηθ οὐϊοιβ ἴο {6 «675, δηά 
δνϑη ἴο 1Π6 ὃ ἐμεῖο, Ὀγ ψΠοπὶ 10 νγ5 ῬγΓΟν ΙΓ ΌΙΔ ΠΥ 
βϑϊά, πάντες τελῶναι πάντες εἰσὶν ἅρπαγες. δὸ Αρρίδη. 
ἽΝ. ὦ, 801, 58. 84γ5 [ηδἰ (εϑϑᾶγ, 8ἃ8 ἢ6 ρ858864 [ἢγουρἢ 
Αϑῖ4 Μίμποσ, ἐχρημάτιϑε τοῖς πόλεσιν, ἐνοχλουμέναις ὑπὸ 
τῶν μισθουμένων τοὺς φόρους. ἩδησΘ᾽ [6 τελώναι ΔΓΕ 
ὈΒΌΔΙΥ )οπεα ἢ τΠ6 ἁμαρτωλοὶ. ΨΥ ας ἢ 1ἰ 18 
Π0Ὸ Ψψοπαοῦ {παΐ ἐπ6 Ψ6ν8 βΒῃου]ὰ ἢᾶνο δρϑίδιηδα ΠἸ Ότὴ 
ΔΏΥ οι Οὗ Ἰη Θγσο οι Γ56. 

.. 11. καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι. ἤδη (6 ῬΠΆΓΙΞΘΘΚ5 
Πδὰ σοπὶθ ἰο {6 Κπον]θάρε οὐ {Πϊ18, ψ οὶ (ΠΘῪ 
ψ οι] ἀο δἱ {ῃ6 σοποϊβίοη οὗ {δα ἔδαβί, δηἀ {Π6 ἀθ- 
Ῥατγίυγα οἵ .ζ 6505 ἴγτοιη Μαί πον β ποιιβα ; ἴοσ 11 15 ποί 
Ῥτγοθδῦ]α παι (η6 ῬΠΔΓΙ56 68 θηϊογοά [ῃ6 Πουδ6 οὗ 8 
ἐαχ-ραέλογον. Ἰλοβθημ. δπὰ Κυΐϊη. 

11, ἐσθίει---οοηνναίυγ ; ὈΥ ϑγηδοάοοϊο. 
12, οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς 

ἔχοντες. Ὄμηῖοι ΒΡΘΔ ΚΒ Οἡ 5} 0οϑ:Ποη--- ΠΓ γου ΡῈ 
διισῇ 85 γοὺ 56 6πὶ ἴο γοισβοῖνοθ, νοῦ ψαηΐ ποῖ ΤΥ 
αϑϑίϑίδηςθ." δὸ Απίϑίμθηοβα ἀρ. Πίορ. 1,δογί. 7, 6. 
ψ ἤθη 10 ἢδα Ρ6βθη οδ]εοίθα ο μι {Παΐ ἢ Καρί σοιη- 
Ῥάην ψη. ἀἸββο ιθ ΡΘΊΒΟη8, δηϑινογοα, καὶ οἱ ἰατροὶ 
μετὰ τῶν νοσούντων εἰσὶν, ἀλϑ᾽ οὐ πυρέττουσι. Απὰ )1ο- 
56 η65 ((ε5ἴ6 δίγαθο, ϑϑστῃ. 2) Ὀοϊηρ δϑκθά ψῃν, ἃ8 ἢ) 6 
Ἂς {π6 1,Δοραριηοπίδη οσυδίομῃϑ δηά :πϑιϊ({10}5, 
16 ἀϊά ποί να ἀπιοηρ {Π6π|, δΔηβινογθά, οὔδε γὰρ ἰατρὸς 
ὑγείας ὧν ποιητικὸς ἐν τοῖς ὑγιαίνουσι διατριβὴν ποιεῖται. 
ΨΜιασΡαιβδη. ἀρ. ΡΙδιί. ΡΥ. 1,4. 280. ε. 1). (ἢγγυϑβ. 8.0. 
1381. Ατίϑι. 9,6. δηὰ 8, 839. Ον!ά. ἀ6 Ρ. 8,4.,,. ΕἸἰττηᾶ 
ναϊοηΐ ΡῈ. 856, Ὠ]Πτηχι6 Μδοιϑοηα ασυφγιηῖ: Δά 
τηθήϊοαπὶ ἀαὈ15 σοηΐαυρ! ὠροῦ οροιῃ. (τοί. δηά 
γνεῖβ8.) 1 δαά, 580 Αὐβίρραβ ἀρ. ]διορ. 1δογί. ᾧ, 70. 
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8. ἢ, εἰπόντος τινὸς ὡς ἀεὶ τοὺς φιλοσόφους βλέποι παρὰ 
ταῖς τῶν πλουσίων θύραις, Καὶ γὰρ καὶ οἱ ἰατροὶ, φησὶ, 
παρὰ ταῖς τῶν νοσοὐντων᾽ ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτὸ τις ἕλοιτ᾽ 
ἂν νοσεῖν, ἢ ἰατρεύει. Ὁ 

18. πορευθέντες δὲ μάθετε. ἢ 8 πηοάδ οὗὨ 5ροακίηρ 
γγ88 80.841] το (ῃ6 Ψ“Θ'ν 18. οοίοιβ.Ό. ΑὮ δχϑηῖρίὶθ ἢδ5 
ὕθδοη ρῥγοἀυποορα Ὀγ 'ιή εἰΒ. ἔτοπη ΨηρΊ. ΖΈη. 9, 654. 
Ι ἤὰπο οἵ νϑγθῖ8 νιγίυΐοια 1ΠΠπ46 Βυροῦρῖ8. ΟἾΠΟΓ 
ΘΧΔΠΊΡΪ68 ἃγα ργοἀπςοα ὈγΥ Κυρῖκ δηὰ Ῥα]διίγοί. 

18. τί ἐστιν "Ελεον θέλω. ΓΘ ΒυιΒΙ 8 ἹΠΕΌΓΠ8. 118 
ιΠ8ὲ {818 Δργυρί ψὰγ οἵ αυοίϊπρ νγὰ8 μϑμαὶ ἰο {16 
ον βῃὴ ̓ )οοΐογβ. τί ἐστιν, ἱ. 6. τί βούλεται, δύναται, 
ΟΥ̓ τί θέλει λέγειν. ΨΙά6 Ψά]οΚ. οἄ. Ἡρτγοάο. 4. 181, 8. 

. 18. ἔλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν. ΤῊα καὶ οὐ ΩΝ ἀε- 
β'σῃδίοβ ἢοΐ ἃ βπρῖ6 Ὀυζ σοτηραγαίῦνο περί, ὨΟἢ 
ἴδτη 4υᾶπι: ἀλλὰ 15 ἔΓΘαΌΘΏΓΥ 80 υβεἀ. ἘΧΔΙΏΡΙ68 οὗ 
{18 1ΔἸοτὰ σα δἀἀυςσα ὃν δ εἴβ. ἔγτοπη {π6 1, δίϊη δὺ- 
ἐπογβ; 6. ρ. Ἐτοπίϊη. 2, 18, ὅ. (Οἰἱς. ῥγὸ ϑδοχίίο. 15. 
5 4118{. {πρ. 18. ΕἸΟΓ. 2, 2. ῬΑΒθαρ68 51Π}118Γ 1η 86η- 
{ἰπιθηΐ ἃσα ργοἀιιοθα ἔγοπι {Π6 ΒΟΌΙΠΙΟΑΪ το γα Ὁ 
νείβ. δηὰ δοιοϑιά. ἂρ. Μϑιβοῆθῃ. Νον. ἴδϑί. οχ Ταὶ- 
τοῦδ "]αϑίτ, Ρ. 79. 4130 ἔγτοπι {π6 (]455158] Ψ ΣΙ ΟΓΒ 
δ Κυρκο δὰ Μυῃίῃ.; ἰο ψῃϊοῇ [ δα Μεηδηάοσ, 

ἰδίου. δρΡ. (γρ. ΒυζΖ. Ῥαγ. 1, 166. κρεῖσσον ἐν τοῖς 
σώμασι, καὶ οὔχι ταῖς ψυχαῖς φέρειν τὰ τραύματα. ΟΥ̓ 
{ἢ 6 βδ16 Ὠδίιγα 15 Αρρίδῃ. 1, 148, 6. οὐ τοῦτο εἶναι 
φοβερὸν----ἀλλ᾽ ὅτι. ΒΥ θυσία 18 τηθδηΐ, ὈῪ ΒΥπαοοάοςῇβο, 
116 ψογβἢ!ρ οὗ αοά, βιιοῇ 88 10 γγ8 ὑγθβοσιθϑα τη (Π6 
“ον 8 σογοιηοηΐδὶ ἰᾶνν. β 

18. οὐ---ἦλθον καλέσαι δικαίους. Ὴ]Β τηΔΥ 6 ἰαἴκθη 
ἸΓΘΏΙΟΔΙΥ, ἃ85 ΕΓ ΠΥ ΠΊῖι18 βυρσροβίβ, “ Νοῖ γοιι Ψ]Ο, 
ΠΚὸ {Π6 ἢ ΔΓΒ668, ΓΔΠΟΥ γοιυγβοῖναβ τἰρμίθουβ, Ραΐ 
γοι ψῆο δοκηον]θᾶρα γουγβοῖνοβθ 5 ΠΏΘΓΒ, δηα 566 Κ 
ἃ τηριΠοα οὗ ὀχρίδίϊοη.᾿" 

14. διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλὰ, οἱ 
δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι; Ὗ τα ποῖ ἰο υηάροτ- 
βίδηἀ ρωδίϊο, Ὀὰὲ ργίυαέο [513 ; ϑιισἢ 85 Ψο ἢ πη 8 ἀ 1561: 
ὈΪ68 Ὠδά ρῥγδοίβεά οπ δοσοιιηΐ οἵὗὨ {Π|ὶν τηδβίθι᾽β σδρ- 
εἰνιγ, διὰ {Π6 ῬΉΔΓΙ85668 ΟΊ δοςιιίοπχοα ἴο ἄο, 1 
οδαάϊοηςα [ο {86 σοπιπιδηἀ8 οὗ {πεῖν Π)οςΐοτβ, Οὐγοί. 

Ι 2 
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δηἀ οβόηῆῃ. Ἦ οἰβίϑίη ἢδ5 ψ6}} οὐθογνοά, μαι 6 
ἔαβὶβ οὐ ἴΠ6 δη(ιθπίβ ΕΓ δὴ δοβϑιϊηθηοα ἔγοπῃ αὐέ 
Τοοά : δη4 48 1 {ῃ6 ῥγιπη να ἀρ68 10 88 {δουρί 
[δὲ 186 ΑΡοβί]68β βϑρεπὲὶ {Π6 ψῃ01]6 ρμοσιοά οὗ {886 
ἔοΥ Βουτβ ἀυτίπηρ  ΒΙΟἢ «6888 ἴα ἴῃ [Π6 ΒΘρυ ] ἢ γα 
ἴῃ (λβϑιϊηρ, 80 [Π8[ συβίοιη 48 δΔἀορίθοα 1ἢ (Π6 (υτοῆ,; 
δηά Ἰοηρ γοίδϊηθά : {1} δὲ ἰθηρτῃ {Π6 ἔὈΓΕΥ ΠουΓ8 
ΨΟΓΘ σΠδηρθα (0 ἔοΓΥ ἄανϑ, δῃηα αρδιίησποο ἵγτουι αὐ 
ἔοοά ψ88 ομβδηρϑὰ ἰο δοβεθηςθ ΟὨΪΥ ἔγομι απέπιαΐ 
ξοοά. Ὄ- 

1ὅ. υἱοὶ τοῦ νυμφώνος, 1. 6. Ὠυρία]ὶ συοϑίΒ. Α Ηδ- 
Ὀτγαῖβηι [ῸΣ φίλοι τοῦ νυμφῶνος. δὸ 1ἴηὴ Ηροῦγοενν Ὦ, 
ψ θη δἀάρα ἰο βιυθδϑίβηςνοβ, 1ρ1168 ραγέαζκεν οἵ, 
ὙΠ θη ΟΠ γῖβὲ 68118 ἢ π|561} νύμφης ἢ6 5668 {Π6 58Ππὶ6 
5: π|}}6 (δι 1Π6 ἀ!8610165 οὗ Φοΐιπ δὰ ᾿ιοαγὰ ἔτομα 
1Π6ἷγ τηδϑίογ. 90. 8, 29. Αροο. 21, 2. (Βοβεπῃ. δηά 
γν ε(8.) ᾿ 

15. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτὸν ὃ 
νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. ϑοπηθ ΟὈΒΟΙΓΙΕΥ͂ 15 ΠΘΓΟ 
οσσαϑίοηθα ὈΥ {Π6 5: πτ)ἀ6, Δηἀ 108 ΔρΡρΙοδίϊοη ἰο 
76818 δηα [18 αἰδοῖ ρίθϑ Ὀδοίηρ σοηίουπαοαά,. 4}65018 
ἀἄοαθβ ποῖ 88Ὺ ἰδμαΐ μα 15 16 Ὀγιάθρτοοὰ οὗ {6 
Ομυτγοῦ, θυῖ ἢ οοπραγος Ὠϊπη8617 (0 ἃ ὈΓΙἀΘρΤΟΟΙΙ, 
Ψῆ0 ἱπίγοάιιςαβ ἢ18 ριιθϑίβ ἰο ἃ βρίϑπαιᾷ Ὀδηρασί. 
Ἐοβοη. Πα ἀρρἰϊοδίίοη 19 [8 ἀοἰΔ4116 ἃ Ὀγ Κυΐι 
ΟἸὨμγιβί ᾿θδὴ5 ἴο 588Υ, 1 ὈΥ ΠΟ πηθ8 8 Ψ|5ἢ [ο ῥγδε 
8006 ἰδϑίηρθ ὁ ΠΥ Ἃ4150101658β. ΝΟ οὔθ ἴῃ οοπι- 
το ἴδ ἀοθ8 ἰπίηρϑβ οιι οὗ {{π|ῖ ἀπὰ ρΐαςθ, δπᾶ 
ϑρϑϊηβῖ Ὠδίαγθ. ΝΟΥ 18 1 τῖψ ἰηίοπίίοη ἴο ἀο 80. 
ΜΥ πον δὰ βιρθγιοῦ βυβίθπι οἵ ἱῃϑίγυσιοη, 15 416 
ἀϊδγθηΐ ἴτοπι [Π6 δποιθηΐξ οὔθ, δῃᾷᾶ δϑρβοῖδ! νγ {Π6 
τρια ἀϊβοῖρ! πη οὗ Π6 ῬΠΑγΒ6 68, ἢ Ὄρργαβ8 {Ποὶγ 
ἀανοίοοθ8 ΨΠ βανοσα ργοοορίβ8. (Ιὰ6 Μδίι. 11, 28. 
28, 4.) ὙΓΠα δηίθηΐ σογθιηοηϊαὶ δε {108 σδηηοΐ 
6 ΔΠΠΘΧΘΑ [0 ΤΥ ἀοσίγηθ 848 {ΠῚηρσβ 6856 η{18] δηά 
ἱπηρογίδηϊ ; ἴογ (Πα σψου]ά θῈ ΠΙΡΏΪΥ ἀσίσιπηθηΐδὶ ἴο 
{6 σαυ86 οὗ ΟἸὨ γι ϑιϊδηϊίγ. --- ΕἸ ΠΥ πλΐι8, ΠΟ ΘΝΟΓ, 
δηά ΤΠδορῆγ!. ατοί. 110. ὅκα. ἀἄορί ἴῃς ΤΟ] ον ηρ 
ἰηἰογργοίδίοη ; πδιηθὶν, (δι ΟΠ γίϑὺ ἔογῦθατϑ ἴο αν 
186 θυγίμοη οὗ [Ἀϑίϊηρσ προ (μοπι, ἃ5 θθῖηρ ἀπβα 



ΘΥ. ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν, ΟΗ͂ΑΡ, ΙΧ. 117 

4016 (ο {ΠΕ6ῚΓῚ ψΘΆΚη685 δηα ᾿προτγίβοιοῃ.---ΝΟ πον]- 
οἷαί (48 ᾽ν εϑβίοῃ ρϑγδρῇγαβϑβ) Ψ1}Π [κθ΄ ἰο "6 1:η1{- 
δίοα 1ηἴο ἢ ΐ8 οὔοαθ Ὀγ [αβίϊηρ,, ἃ ᾿ἰδδίμθγη ριγάϊθ, δηὰ 
8 ᾿ίν βῃιγί. 

16. οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει, 1. 6. ἐπιῤῥιπτει--τῦο ΟὯ6 ρὺ:- 
ἐοιἢ ἃ ρϑδίοϊι οὗ υπάγοββαα οἰοί τροπ, ὅς. 

10, ῥᾷκους ἀγνάφου. Α. ραίοῃ οὗὨ υπέγα8864 οἱοί. 
ΓΟΙΡῊ ἔγοση (86 ψνϑᾶνοσ, δηά ψῇῃϊοῦ [88 ῃοέ γοῖ 
ΩΝ Πὰν (Ὠγουρὰ (6 παπάβ οὗ ἐπα ΠΙᾺ] ]ΟΓ, οὐ οἰθδποσ. 

6 ἴδᾶνα ἃ 5 πιέΐαγ 81] 8΄0η ἴῃ ουν οἷά Ἐπρ]}15}} 6ρ1- 
(Πεἰ9 ὀγχγαπά-ποιυ ἀηα δραη- ποῦ; οὐ Μἰηοΐ 866 ἢ 
ἼοοΚο᾽ 5 Ὀινογβίοῃϑ. οἵ Ρυγίου, νοὶ]. Φ. ῃ. 86; δῃηά 
Γδιαθηβ Εἴγτῃ. Ὠ|ςοί. β 

16. αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ. 
ἴρον σχίσμα γίνεται. τού (᾿6 Ῥαίςοἶ), Ρεὶηρ οὗ υἢ- 

ἢ με: οἰοίῃ, βγη Κ8 ἢ πῃ Ρθηρ νοΐ, δα {ΠΟΓΘΌΥ 
ἀτγανϑὺυρ νἱ 1 δοιηέῃ!πρ' οὗ {π6 οἷά πιδίογσιαὶ. πὰ 
Ἔνθ ἰΓ τ βιουϊά ποῖ ρεί νοΐ, γοῖ {Π6 ἔνο β βίδῃοθβ 
ΜΠ Πονοῦ ψγοᾶγ ΜῈ]] ἰοροίῃοσ, οηθ Ῥοϊηρ γΓιρια δηά 
{6 οἴου βυρρὶ68. Τῆδ Δρρ]ϊοδίίοη ἰ5 οὔνίουβ. Ἦ εἰἴ8. 
ςομραγοθ Ρῃι. 704. 2, 870. 20. ο. τὸ μὴ συνυφαίνειν 
τὰς ἑτεροειδεῖς οὐσίας, ἔρια καὶ λινὰ" καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων 
οὐ μόνον ἡ διαφορότης ἀκοινώνητον, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπικράτεια 
θατέρου ῥῆξιν ἀπεργασόμενον μᾶλλον ἢ ἕνωσιν, ὅταν δέη 

Θέ. , 

17. οὐδὲ βάλλουσιν, Ἰηξυπαπί, Α ΗδφὈταϊβηι, θδν 
80η6. Ὦοίβ. μονανασ, οἱἵθ8 Ὄχϑῃροθ ἔτομλ Δηδ- 
οὔθοη δη6 Ἐρίἰοϊθίιβ. ἄσκους, ΒΚΙΠΒ ΟΥ θᾶρ8. 80 ἢ 88 
846 γαῖ ἴῃ υ86 1ῃγοιρθουΐ (ἢ 6 Εδδί, Δηαἀ δνθῆ 80ΠῚ6 
ἃγίβ οὗ Ευγορα, 88 δραίη, ΤΌσΣΚου, Ησυηράατγν, δις. 

ἔγειο. δαάιιςθ58 ὨθπλΘΓΟΙ8 ρα 898 ρ68 ψῃϊσἢ Θ5 ΠΥ (Π6 
086 οὗὁἩ ἄσχοι ὈῪ {Π6 δησϊοηΐθ, θοΐ 96 ν8 δὰ ὑθ- 
(1168... 1 δῖα βϑυγρτγίβοά (δύ 6 βῃουϊὰ ἢανα οὔ δα 
Ἡετούο. 2, 121], 69. ἐσισπάσαντα τών ἄσκων δύο ἡ τρεῖς 

ποδεώγας αὐτὸν λύειν ἀπαμμένους" αἷς δὲ ἔῤῥεε ὃ οἶνος, κ.τ.λ.. 
ΤῊΐ8 ραββδρ8 18 ΓΘ ΌΪΥ νουβϑιῆθα ᾿γ Ῥαυ]η, Ναίαὶ. 

ἔεϊς. 10, Ρ. 801. (αρ. Βυϊκ.) Ῥδ)οῦ δῃ:πὶ βοίβϑιισα ἢΟνῸ 
ναίαγίψυα οοδοί5, Πα ΠΔγ οὐ πονᾶ νη ἤονοβ Ὀ6η6 
ἀδηΐιγ ἴῃ αἴγο8. 

18. ἄρχων, ἰ. 6. ἀρχισυναγωγὸς, ἃ8 ΜΑΤΑ 6818 Πίπ,. 
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ΤΠ 726 18} ΠΌΣΟΓΙ ὍΝ, ψ ῆοθα Ριιϑίπηθος5 1Ἢ ψὰ5 (Ὁ 
τοδα {Π6 δογιρίιγοβ ἴο {Π6 ρΡθορίο, αἴϊεον. (6 Ῥγιθβίϑ᾽ 
δη( ,ονι65, ἴΟ ΟΓΘΓ Ψ]δΐ 88 ἴο Ὀ6 ἀοπθ ἴῃ {Π6 505- 
ἈΒοβαεβ, ἴο ἀϊδεγιθυῖα {Π|6 “Ὁ οἵἁ ρὑγαγϑγ, ἀπὰ {6 
τοδάϊηρ οὗ {π6 δεογιρύιγοβ, ἴοσ ψῃοἢ 6 γεοοῖνρά ἃ 
581ρ6 πη. Τὸ δίπιὶ ΨΕΓΘ Ἰοϊηθα {δ ἱερεὺς, ἀηὦ 86νθῃ 
ἃραά οἰ[ΖΘη5 οὗ σοοά τεριι6, “4116 ἘΞ ΌΣΒ. Μιὰ6 
ἘΠ οη γα δηὰ γι γηρ. ἀθ δγηαρ. 2, 11. ΜΝ εί8. 

18. ἄρτι ἐτελεύτησεν, ΔΙΓΟΔΩγ ας ἐξ τ06Γ6 ἀραά, 1. 6. 
1Ϊ5. ἀγίησ. Εὸγ ἴΠ6 δοζιδϑὲ ΠΊΔΥ ὕθαγ τοηδογρά ὈΥ̓͂ 
1Π6 ΡΓδβθηΐξ ; 8πα ἄρτι πη68ῃ8 εὔθυς. Ὑιΐα  εἰβίείη. 
Μοὶ {Π6 βᾶπ|6 ἃ8 Μία, τὰ θ, μ. ἐσχάτως ἔχει : ἀπά 
Τλι|Κα 8, 42. ἀπέθνησκεν, 8 ἀγίηρ, ἃ5 ἴῃ 205. Α. 
δὅ,1,1. Ἔν Μ 

18. ἐπίθες τῆν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ ϑήσεται. Τιγ- 
10 ΠΔη 48 Οἢ, ΟΥ ἰοιοἢ!ηρ, 45 ᾿ἸηΠ664 δΔη δεΐ ρὈτο- 
ΡῥΓγιδία ἴο ρμἀνδίοίαηα, θὰ 11 νγ88 αἶδο [Π 6 ουδίοπι οὗ {Π6 
ῬτορΡμοί8 δηὰ ΠΟΥ ΡΌγβοη8, ΨῆῸ Πγεῦ ἴοσ. ροοά οἡ 
ΔΠΥ ΟΠ6, ἴο Ρυΐ (ἢ61Γ Ὠδη45 ἸΡΟη ἢϊπ). ὅ8ὅ66 Οτοί. 

20, αἱμοῤῥοῦσα. Μεϑδά, ἴῃ ἢ᾿5 Μεάϊςα ὅδογα, ο. 11, 
πη ογβίδηαβ ὈῪ {118 ἃ ἤτΧ δχ ρδγίιδι:ι8 πδύμυγα 108, 
ψ 19]. Ηἱρροοῖ. ἄς Μοτβ. 1, 8. ς 8115 ῥόον αἱματώδη. 
Βιυρθηβ68 δηε Β6Ζαᾶ ᾿πίογρτοῖ ἃ ρογροίιδὶ ἤτιχ οὗ {Π|6᾿ 
ἸΏ6Ώ568 ; 8η6 80, 1 1 τηϊδίακα ποῖ, Οἤγυβ. απ ἤογβίδη 8 
1. ΤΠ {Π|πρ’ 18 ππησογίδίη, δηα ἢοΐ νΟΓῪ ᾿πηροτγίδηζ.. 
Α ἔυχ οὗ Ὀ]οοά ΟΓἾ]οηρ βία πάϊηρ 15 Κποψῃ ἴο Ὀ6 ΟΠ6 
οἵ {π6 τηοϑὲ ἀδηρογουβ 8η6 ᾿ϑαϑί πη θα! ο8}]6 οὗ «]Ϊ 415- 
ογάοθγβ. 1 ιβθῦ!υ8, Η. Εἰ. 7,18 δπὰ ΤἼὭθορ γ]αςί (6115 
0.5 [δ (Π6 Ψψοπηδη δου να γ 8 ογθοίο ἃ βίδίι ἴο (Π6 
Ἰιοποανῦ οὗ (ΟἸ τῖβί.. 

20. ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, Αἡ 
8118] ηᾶγΚ οὗ ῥσχγοίουπαά γοϑρϑοῖ πῃ (6 Ἐδϑί, βοίϊν 
1Π6η δηΐ δ {Π6 ργεβθηΐ ἀδν, οὔ ψ ποῖ (ΠΘΓα 15 ἃ πο- 
τ0]6 οχϑιίηρῖὶα 'ἴπ Ενεϊ γ β ΜαοπΊοῖσβ, νοὶ]. 1, 159: 
«Τῇ ΤΕΣ νου ὰ Ὀτγηρ 18 ῥγθβθηΐβ, ἤθη Πα πιοῖ 
ιι5, ΚηΘο]ηρ δηα Κιββίηρ (Π6 Ποῖ οὗ οὺἂγ οἰοδκϑ8.᾽» 

ψαβίρο8, ποσνανοῦ, Οἵ (Π6 συβίομηι ἃγα Τοὰηά ἴῃ (ἢ 6 
οἰαβϑιοὶ ψτοϑ. δὸ Ατχγίδη. Ε. Α. 6, 18, 10. οἱ δὲ 
ἐπέλαξον, ἄλλοθεν ἄλλος, οἱ μὲν χειρών, οἱ δὲ γονάτων, οἱ 
δὲ ἐσθῆτος αὐτοῦ ἁπτόμενοι, ψῃιϊςὶ εἴ8. 845, 1 ἤηΐ, 
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Ῥγθοσουρίοά, ἔἴτοιῃ σοι 1 δα Αἴῃδθη. 412. Ε. ὁ δὲ 
μόλις προῆλθε δορυφορούμενος ὑπὸ τῶν εὐδοκιμεῖν παρὰ τῷ 
δήμῳ θελόντων, ἑκάστου σπεύδοντος κἂν προσάψασθαι τῆς 
ἐσθῆτος, ἀῃὰ ἴῃ ΡΙαΐΑγοἢ δὺυ}}. 474. οθὄ. Α μογβοη 
τοῦυσ 685 1Πη6 Π6πὶ οὗ 85γ114᾽5 ραγηηθηΐ, ψ ἢ ἃ νον (Ὠ6 
8808) ἰο ραγίακα οὗ 18 σοοά ἰπιοΚ. 

2]. ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτὴ" ᾿Εὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱμα- 
τίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. ΓΘ ΙΕρα] “ΠρυΓιίγ, 1οΙποάᾶ 
ψ{ ϑυςῇ ἃ ἀἸβογάθσγ, τηδαθ ἤοσ δϑῃδιηθά ἰο ἄγαν οἡ 
Ποβ  τΠ6 ρᾶΖΘα οἵ [6 Ρϑορ]ςθ ἢ] 6 8366 τ᾿ ρ]οΓγοά 88- 
βἰβϑίδησθ. δῆαᾳ Πμορεβά, (ἢα΄ ὈΥ 51Π|0}Ὺ τουοβίηρ 8 
ραγιηθηΐ Ψ90685805 ψουα 06 τηδάθ δοαιδιηίθα Ὀοίῃ οὗ 
ἤδτ τ βογαῦὶθ βίαιθ δηα 6 γ 10] 1οἱ ἔα 1ἢ, Ἐοβθηπι. 
αηα Οτοί. 

ῷῷ, ἐσώθη, Ξαῃηδία ο51. ΤΠῚ8 15. ποῖ, 848 8016 1[6]] 
115, ἃ ΗφΡτγαῖβη), Ὀυΐ ΟσσΌΓΒ 1η {ἢ6 (Ἰ]Δ45516 8] ψΓΙίοΓβ. 
γν εβίοη οἱ(68 Ὠιοάή. δῖος. Ρ. 15. σ. Ῥαδιυϊι ἰγθδίβ [Π15 το ϊ- 
ΤᾺ 616 [ἢ {Π6 58Π16 Ρουν ο 86 8η6 Ιγχονογθηῦ βριγι ΠΟ ἢ 
ἢ6 Θν1Π68 Οἡ τηοϑὲ οἰἤοῦβ. Ηδ ἀβηῖ68 [ἢ οἤδξοί ἐπα 
{Π6Γ6 ν)ὰβ ΔΏΥ τλῖγο] δί 811. Τὴ ψοπηδη (βᾶγ8 Π6), 
ἢανίηρ Ρῥίασρα μοῦ ἤγτῃ [1{Π Δη σοηῆάθηςθ 1ῃ «68118, 
ψ ἤθη 5Π6 ἐοποϊΠαἀ {Π6 σαγηηοηΐ, [610 ἃ ϑιἀάθη σἤδηρθ 
1η {Π6 βγβίθῃ, ψῃ]οἢ δα ἴο 538η1{Υ, δηἀ {Ππογοίογα 1π|- 
Ρυϊεά 1{ ἰο τηϊγδουϊουβ Ῥον τ. Βιαΐ ΒΌΓΟΘΙΥ Οὔ ὅδά- 
νου ψουϊὰ ποῖ ἤᾶνο δγγοραίθα ἴο ῃἰπ1561 ἢ, ἢοσ ὄνθη 
ΔοΠσΕρίθά, ἃ τηοτῖῖ ψὨΙσἢ ἀϊὰ ποῖ νεἰοηρ ἴο πη. Αηά 
χοῦ {Π6 ψογαάβ θάρσει θύγατερ' ὁ πίστις σου σέσωκέ σε, 
ἸΠΊΡΙΥ 858 Ἰηποἢ : δ 81} θνθηΐβ, (ῃ6 ψογαβ οὗ Μεγ αηά 
[Κ6, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἃΤΘ 
ἀδοίβῖνο, δηα υἱζογὶγ ονογίαγη δι 88 ΠΟΙ 6515: 
1ηβ8οιη116}) {πΠ8Γ Π6 15 Οὐ σοά το οαδ ουὐδ [ῃ6 νογάϑ 
δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ΠΟ ΔΩΥ ΜΑΓΓαηΐ ἔΓΟπὶ 
Μδ5Ν. [1 15 στίθνοιιβ ἴο 8566 ἃ τοῦ οὔ 80 πηιιοἢ ἰδρᾶγη- 
ἴῃρ' δΔηἀ δουΐθη688 γεἀσοά ἴο Βυισἢ ΠΊΒΘΓΔΌ]6 5}1{8. 
Οἱ {Π||9, 85 ψ6}} 45 [ἢ6 οἴπθὺ 56ῃ868 οὗ σώβειν, 566 

ποία οἡ Μαίί.1, 92. 
23. τοὺς αὐλητὰς, ἸΠδδθ6 ΨΕΓΘ υδι.4], πο ΟὨΪΥ (ο 

(6 τοοῖκ8 αηα ΒοιηδΠ8 (848 Ἀρρθαγβ ἴτοπὶ {Π6 υπη6- 
ΙΟΙ15 ρᾶϑβᾶροβ οἰϊοα ὈγῪ είβ. δηὰ Κιγοκιπδῆῃ, (6 
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Ἑυη. Εομι. 9. ὅ.), ναὶ ἴο {π6 9607}, 838 ψγὸ ἰθᾶσῃ ἔγοῃ 
.08. Β. ὅ. 8. ψιάς ἀὐοἰοσ ἀ8 ἔποίυ ΗθΌγ. ο..ὅ, ῥ. 16. 
οϑθπηι. δπὰ Κυϊηοεῖ. ἜΗΝ 

28, ὄχλον. θορυβουμένον. ΤῊ τυ ευ646 οὗ ταϊδιοἢ 8 
ΟΥ ἀοιμοϑβίϊοϑ. βαγὺ8 1,. Βτυρ. Βυΐ 11 πιᾶν σϑίμοῦ Ὀ6 
Ἰηςεγργοίθά {πῸ »γωΐοω, οἵ ὨϊγΓοα ΤΟ ΓΠΘΓΒ ; ἔογ θο- 
ύβεσθαι ΤΑΔΥ τηθδη ἰδηιθη 811, Ὠ8ΡΠΪ88 ΟΔΠΘΓΘ. δὸ 
ἵετο. ὅ, 88, θεωρεῖ θόρυβον, κλαίοντας κ. α. π. ; 

Φάι. οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει, 1. 6. 18 
ποί 50 ἀοραγίθα 848 ποί ἴο σείχγῃ ((]6γ.) ; 18 ποΐ 80 
ἀεοδά 88 γου {ΠῚΠἸΚ, 1. 6. ηοΐ 80 (ἢδὲ ἢο ΠΟΡ6 8ῃοιυ]ἀ 
Τοιηδίη οὐ ποῦ σοίαγῃ το ᾿ἰ6. (7 οίβ.) [1 ἄοϑθβ ῃοΐ 
ἔο! ον (ϑαγ8 Βοβθῃηι.) (ῃδι {π6 ρἸΓ] 88 ποί ἀοδή. 
Ἐὸν ΟὨγιβὲ σηῖρῃς υ86 {Π6 ψοτγά, θεδοϑιι88 μα δα ΤΘ- 
βοϊνοά ἰο Ὀγίηρ, ΠῈΣ Ὁδοκ ἴἰο 1118. δο Β6Ζᾶ; ψῇῃϊοῇ 
ϑθθῇ)9, ἢονονοι, ποῖ νϑεΎ σοποξιβῖνθ. . Μ|ΙςὮδ6}15 
(στ σοι ἀστοα Κόρη δηα Ῥβδ.]18) τπηδιηΐαὶ 8 {Πδὲ 
Βῃ8 ψὼ8 πο ἀδθαά, ας ΟὨΪΥ 'π ἃ (6) αυϊππὶ δηϊπηὶ 
ἔτβῃθθ. Ηδ πονψονοῦ Δοκηον αρ68 ἃ πλγδοῖθ ;  γδέ, 
βαδοδυβα Ψ90680ὺ8 Κα [Π6 τηδιὰ ψὰ8 οί γϑί σϑᾶ]]ν 
ἀεοδά ; δεοοπαΐψ, Ὀεοδυβ6, νου ΔΩΥ πηρά!οα] ΔΡ00}}- 
οσδίίοη, ἢ6 βυἀάθη]Υ τεϑίογθα πδγ (0 116. ΕΠ ΟΥ 8 
Θχρίδηδίίοῃ σοῦθ8 ἴο {Π6 βᾶπηθ {π]1ηρ: 4. α. “Ὑου 
ΤΩΔΥ ΡῸ ΔΨΔΑΥ ; ἴΠ6Γ6 Μ1Π]1 6 Ὧο ἔπ η6γὰὶ ἴο Ὀ6 50] 6τ- 
ΠΙΖΟα ΠΟΙ ; 886 19. ΠΟ ΙΏΟΓΘ ἀθ6δα [ΠΔῃ 1 816 6 γα 
8816 6ρ." Τὸ ψοἢ 1 δαα Ατίϑα. Οη. 1, 46. ρΡ. 42. 
ὃ πατὴρ σοὺ οὐ τέθνεκεν, ἀλλὰ κοιμᾶται. 

45. ἐξεβλήθη. ΤὮΒ 8]ρηϊηοδίίοη οὗ [π6 ψογὰ τηιί 
ποῖ 6 ἴοο τη ργοβϑβθά. [0 ἸὩ6 88 ΟἿΪΥ ἀἸβιη15866 : 
8ηὴ ΗδοΙ]]Θη:β|1ο 1Δἴοη. ΤῊ]8 ἢ6 ἀϊά (βᾶγ8 Βοβθῃμ.) 
{πᾶ [πΠο86 ψῃοπὶ ἢ6 νι ιβηθα ἰο Ὀ6 βρθοίΐδίοσβ δῃηὰ 
ψ]Π68868 οὗ [Π6 Δ! Υ τ ]ρς 566 δνδγυίῃηρ ΤΏΟΓΘ 
ΘΑ 51:1 γ. Αἰηοηρ (Π686 ΨΘΙΘ [Π6 ρΡαγθηΐίβ, Ῥαίοσ, 941}168, 
δηὰ Φοῇῃ. (Μᾶσο. ὅ, 87---40.) διανθηβοη 8ἃΡ. ΒιυΚ. 
ἡμιάϊοϊουδὶν βιρραβίβ μδὲ {ποὺ πηρῃξ Ὀ6 4}} ἴῃ (ἢ6 
ποχί σοοπὶ ; δηα {παῖ, 1 (πον δα 811] θθϑθῃ ᾿ἰπ {Π6 
τοοῦι 156], {Π6Ὺ σου]Ἱά ποί αἰΐ Ὦανα βθϑῃ ᾿ἰπὶ ἰοιοῖ 
ἢογ. ὌΝ 
5, ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς. 79υδὲ 848 Ἅἷα 8Γ6 80- 

οὐυϑίοπῃιοα ἴο ἀο ΘΠ Ὲ γοῦβα ΔΠΥῪ ΟΠΘ ἔγοπὶ 5166 0 
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(Οτοί.) ; οὗ, 1 δάά, ουὔυὲ οὗ Κιῃάηθθ8β δῃὰ ἐουτίρβγυ. 
δο, ἰηάεοοά, ἄο ρἢῃγϑίοϊδη8. 

80. ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί Α ΗδφΌΓαϊεξπι 
ἴον “μον ψ ΓΘ σαϑίογοα ἴο βρῇς," ὅδὸ ἴῃ Ψ α)ἔγκα, 
οἰἰοὰ Ὀγ οίβ. ὑπ. σερου 8, αἰτόσ αρογέμϑ. Απαὰ Β6- 
ΤΟΒΌ ἢ, δὴ πα} οοὶ ρον ἐξ δαῃς ἡ ΨΜΙ8Ὰ46 Απίδοὶ. 
ατος. 1, 4, 7. 

80. ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ϊησοῦς, λέγων’ Ὀρᾶτε, 
τὐμὸν γινωσκέτω. «6808 ἀϊά ποΐ 6η]οη ρΡοΓροίαΔ] 8|- 
Θη66; Ρυΐ ΟὨΪΥ ἔογ {88 ῥγρϑϑῃηί, ἰϑϑὲ (ῃ6 ρθορὶβ 
τρὶς Ὀ6 Ἰηοἰ δα ἴο 866] οῃ. Ν 

, 89, ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιϑόμενον. Ἐβοητη, Δπᾷ 
Κυΐη. οοἰποῖάθ ἴῃ ορίπίοη {πδξ, ὈΥ 8 σοπιραγίβοῃ οἵ [16 
σοηίοχί δηά {Π6 Ῥ8γ8116] ραββαρα οὗ [λικρ, 1 ῥ᾽ δ 
ϑΙρἜΪ Π68 ἃ τηδη Δβη)ϊοίς ἃ ΔῊ ἀπ 685 ΟΥ̓ Δ 6ν]] 
ΒΡΙΓΙ. Τα πηδη, ϑαν δον, νγἃ8 ἀου 1655 ἀπ} [ΓΟΠ 
ΙΒογάθγ; δ. ψΠΘΟΠΘΥ ἃ πθγνοῦβ δῆδοίϊίοη, Δρορίθχυ, 

ΟΥ Πγροοσποπάτίϑ, 15 υπσογίδιῃ. Νον 85 [ἢ 6 σοϊῃ ΠΊ0Ὴ 
ΟΡΙΠΙΟΙ νγ88 (ἢαί 411] βανοῦε ἀἸβογάθγβθ ἡ Γ6 οσδαβϑιοηρθά 
ὉΥ ἀφιηοη8, ἢ ψοηήσγ {Π6η {παύ {18 ἀπ} τηΔη τγἃ8 
θε!ονοά το ΡῈ ἀδρτγίνοά οὗ βρϑθοῦ ὈΥ ἃ ἀβπιοη, δηά 
ΟὟ Ἐνδηροὶϑί (πουσῃς Ῥγοροι ἴο τοίϑίη {Π6 δοπ- 
ΤΏΟΠ τηοᾶ6 οὗ ΘΧΡΓΘβ8Ί0η ΟἹ {Π18 800]),6ο,. [ΓΈ 18 οὉ- 
βϑεσνθα Ὀγ Βοβθημῃι. {ῃαῖ (ῃ6 ἐγέλ απά αἀϊρηϊέψ οἵ [Π8 
Ῥδ588 56 Ὑ1}} γϑιηδῖη (Π6 881η6, Ὑμοίμοῦ [ἢ6 ἀἰβογάοσ 
τοσοοάρα ἔτοιη πδίυγαὶϊ σϑι1368 ΟΥἨὨΎ Ίτοπὶ ἃ ἀςφοηοῃ. 

ῬΑ. 115, ἢ ἢ18. πι8114] (ΘΠΊΘΓΙΓΥ, ὈΏΓΒΙ168 ἃ τηο ἢ οά 
οὗ ἱπίθγργρίδιίοη ψν  οἢ 18 οἱ οι αίοα ἰο ἀοβίγου δοέδ. 
Ηδ τηαϊηΐα!η8 ἰΠαΐ [ἢ6 τηδη. ΟὨΪΥ ἰΔθοιΓγοα πηᾷογ ἃ 
ΡΒδηΐαϑυ, πδιΏρυ, (δύ ἢ6 νγᾶϑ ροββοββθα ὈῪ δὴ ευΐΐ 
δένει, ψἢο ἀϊὰ ποΐ ρϑυ Πίηλ ἰο ΒρφΔΚ; δηά {δῖ 
688, ὈΥ ΓΟπηονηρ {Πᾶὺ ΔΠΟΥ, ταϑίογθα ἢῖπὶ ἰο 

Βρθοοῆ. Ηον ἀ068 {||8 ἄρτοα 1 ἢ [ἢ6 Θχοϊδιηδίίοη 
οὗ δὐπιϊγαϊοη υἱἱογοὰ ὈγῪ (Π6 Ὀγϑίδηῃ δι ἢ οὐδέποτε 
ἐφάνη οὕτως. β 

84. ἐν τῷ ἄρχφντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 
506, δΔυχῆϊο 2. 10 185, Βοννονοσ, ἢοΐ οὴΪν ἃ Ηθρυδίβηι, 
μυϊ ἃ Οτοϑοῖϑη)!. δὅ0 Ζ βου}. Εππι. 4660. πράξας γὰρ 
ἐν σοὶ πανταχῆ τάδ᾽, 

860. ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ---- 188 τηονοα ψΠ 
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σοιρϑϑϑίοη ἔοσ (ἢ6πὶ. ΤὴΘ ψογά ἢδ8 Ὀ6 θη σορί οἰ Ὁ 
ἰγοδϊθᾷ οἡ ὑγ Κυΐίη. ἀπά Βοββηιη. δηᾶ δῆ. 1,6χ, 
(οποογηϊηρ᾽ 15 86η86 1η ΕἸ ρ] ]5ἢ 5866 (δ ρὈ6}}, ΨΠο86 
νογϑίοη (“ ἢ Πδὰ σοιηραϑϑίοη οἡ (ἢ 6Π|᾽} 15, Πο νου, 
ὈΥ ὯΟ πλ6Δῃ8 ρΓθίδγα!α ἴο {ἢ 6 σοπηπίοη ΟΠ6 ; 8η4 [18 
ῬΓΟΪκ αἰββουίδίοη σοῃίδι 8 ΠΠ||6 τόσα {μη {}}18;, 
Πδιηοΐν, {πα΄ ἴῃ (ΓΔ Π 814] ηρ' ἷ΄6 ταιιϑί ἢοΐ ἰηβ5ὲ ἴοο 
τ Ποἢ οἡ {Π|| οἰγτηοϊορίοαὶ δηα γι πη νο 56η86, θαΐ 
με ρσυϊάδα ὈΥ 156. , ' 

86. ἦσαν ἐκλελυμένοι. (Ἕὐτ]650. τοδάβ ἐσκυλμένοι---- 
νοχαίὶ. Τ|ια ἔογοθ οἵ [Π6 ψοσγά 15 ν6}} Π]υδιγαίοα ὈῪ 
γγεί5. Κυΐη. δηὰ δ'.ἢ]. [βοχ. Ψαδίοκηδοσ, ἢόνανοσ, 
ἃΡ. 1,Θηηρρὶὶ, Είγπι, ατγῶς. [ἢ ν. {8108 ἐσκυλμένοι 
Τα ΠΟΥ 8Δη ἱπίογργοίδίοη οἵ ἐκλελυμένοι. Β6 {Πα 88 1ὲ 
ἴΏΔΥ, [5841 γθβθῦνθ ΤΥ οὐϑογναί!οη8 οἡ {π6 ψογὰ ἰο 
Μεατκ ὅδ, 85. 

. 86. αἱσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. ἢ σομηρᾶ- 
ΤΊβοη 15 ἢ ϑαιθηξ οὗ ΚΙηρ8 δηα (ΘδοἢοΓ8 ἴο Βῃθρ ἢ 48, 
δηα οὗ (πεῖν βΒ.}]6οί5 Δηα 415010165 ἰο βΒῆθερ. Εοβθητχη. 
9681:8 8668 ἴο πάνθ ᾿δὰ 1 τηϊηὰ 1 ΚΙιηρθ 22, 17. 
δηὰ 2 (ἤτοη. 18, 16. “88 5660 {πὲ ἢδνα πο 8[6ρ- 
Πογα." ΤἨ18 51Π||}6. Τοργοβθηΐθα ἴῃ Ἰἰνοὶν σοϊουΓβ 
{Π61γ ἀοοίογϑ, πο ψοαγιθα ἢ ΜΠ {16 ρστγοδΐ 
ΠΙΓΊΡΘΙΓ οἵ σΕΓΘΙΠΟΉ165, ἃπα οἰἴθογ ἀἰβιιπι δα {Π6ηὰ ὈΥ̓͂ 
ΡΑΓΙΥ 8ρ:ΓΠξ, ΟΥ οἶδα ἘΠ ΓΟΙΥ Ὁηβ6. {64 {Π6ΙΓ τη 45. 
γγείβ8. ΏΘΓΘ [5 ἃ 81Π|118 Ῥᾶβϑᾶρα ἴῃ ἃ [ηογαὶ οσᾶ- 
(ἰοὴ οπ Ῥγοζορὶυ8 ἂρ. Εδθτιο. ΒΙ0]. τος. Χ, 8δδ. 
φαντάϑεσθε τοὺς Φοιτητὰς οὕς δακρύσειεν ἂν τις ἰδὼν, 
ὥσπερ ἄνευ νομέως ἀγέλην. 

87. ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. ϑ66ῃ)- 
ἸΠΡῚΥ ἃ Ῥγονθσθιαὶ βαγίηρ: 4. ἀἅ. (Π6 πη οἵ {Π6. 
τ 146 γα ογοοΐ ἴο σϑορῖνο 88] ΓῪ ᾿ηϑίσιςίοη. 
ΒΥ θερισμὸς 18 πηρδηΐ ἃ πη Πυ46. ΠΠΘΓΘ ἅγα ΠΊΔΠΥ 
αμαϊέογες5, Ὀὰΐ ἔεν ἐργάται, 4ιὰὶ Ορογάῖη πανάγθηΐ ογὰ-- 
ἀϊομάς Ρ]ῈΌὶ ἀοοσίογοβ. Τἢῃθ ψ Πο]6 15 (Κα την 
οἴδιογβ) δὴ δργιοα!ισαὶ σοπιρασίβϑοη. ΤΠ6 βίυάθηςξ 
ταυδ οὔβϑεγνα {Πδΐ ἔργον Δα 108 σΟΙΩΡΟΙ 48 ἅτ Ρ66ι- 

᾿ΠΙΑΓΙΥ ΔΡΡΙΙΘα ἴο (ἢ ἰαβθοιιτβ οὗ ΠυβΌΔΠΟΓΥ ; 48 ἴῃ (ἢ 6 
116 ἴἰο Η6βιοα᾿β οοϑ]θρυδίθα ροθπὶ. ὅ0 αἷβϑο Ηογοά..: 

.1, 86. τὶ τών Μυσῶν ἔργα διαφθείρεσκε. ἩΙΏΘΓ νΘΓΥ 
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[τευ θπιγ. Μιὰ Ηδβγοῖι. ἴῃ ἔργον, δΔηὰ ΑἸΡοτιΊί!. 
Εν. Μᾶρ. ἱπ ν. Αροϊ]. [μκχ. Ηοῃ. Μουγβ. δά 
ΓΥςορΡἢ. 816. ϑα]πι. 46 [75. 200. ΕΠ οΓβῇ δὰ οὐδ 

4]. 1, 105. ϑ΄Πο]. ἴῃ Αταῖ. Ρῆ. 6. Μδζσκὶ. δὰ Μὰχ 
Τγγ. Τ. 2, 06. Β εἶδ. ὙΤηθ ψογὰ ἔργατης, ἴῃ [818 
ΝΘΟΙΣῪ 8Δ1η6 ΠΠΘΙΔΡΠΟΥ [ῸΓ ἰσδοθον οὗ γϑ]!ρΊοη, ΟΟΟῸΓΒ 
ἴῃ 4 Τίηι. 2, 1ὁ. ἐργάτην ἀνεπαίσχυντὸν, ὀρθοτομοῦντα 
τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, ᾿ποιρῇ (6 8]]π|δῖοη (ν Ὠοἢ 
τὰ 5 τγουσῇ {π6 ψ ΏΟΪ6 νθγ86) 185 ποῖ ρογοεϊνοα ὈῪ 
1ῃ6 σοιῃπιοηίδίοτϑ. ἌΝ β 

ΓΗΑΡ. Χ. 

ΨΕΚΒΕῚ. ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων. ΟΌΒοΓνΘ 
{18 186 Οὔ [Π6 σαηϊῖνα ἴῃ πνευμάτων. Ο6 ΙΏΔΥῪ σοιῃ- 
Ρᾶτγα δῖν. 10,4. ἐξουσία τῆς γῆς. ὅ0 450 90. 17,2. Ηοη,. 
9, 21. Ῥοϊγδ. 2, δ. τὴν ἐξουσίαν τῶν σωϑομένων---τὴν τών 
χρημάτων ἐξουσίαν. 146 Ῥαϊαῖγεί ἀπ Βδρἢ 6]. ϑοπὶθ 
σοιηπηοηίδίοῦβ (45 ΒΟΒΘΠΠ).} ΒΌΡΡΙΥ κατὰ αι] γὰ- 
{Π6Γ ββοηΐ (ο Κιϊΐηοοὶ, ψη0 Γαραγαβ πνευμάτων ἃ5 ἃ 
σοηϊανε οὗ οβ]δοοῖ. Ι 

4, τών----ἀποστόλων. ΤὨῊ]5 ἱπηρογτίδηί ψοτά ἀποστό- 
λὸς ὈΓΟΡΘΙΥ ἀθηοίοϑ ὃ ἀπεστάλμενος, ἃ [] ΘΒΒΘΠΡῸΓ, ΔΩΥ͂ 
Ο9Π6 856η1 ὈΥ ἃηοίϊιοι ἔῸΓ ΔΎ ριγΓροβα Τ᾿ δίβοονοσ, 88 ἴῃ 
Ηετοάο. 1, 21. ἤθε ἰἴ 5 σῃθβ ἃ ποσγαϊά. Βαΐ, ἴῃ ἐπλὶ- 
ἰδἰοη οὕΠ6 Ηοῦτεν ΤΠ , 1 ἀοηοίο8 ἢοΐ ἃ ΠΊΘΓΘ Πη68- 
ΘΘΏΡΟΓ, δὰ. 4 Ιοραῖο, απιδαδδαάον, πμΠΟῖΟ, ΟΥ Θπύον, ἢ Ο 
ΓΟρτγοβθηΐβ δηοίῃοσ, ΟΥ̓ 46] 1] ΘΓ ηρ᾽ Πη6588 68, Δηα ἀ15- 
ραϊοῃίηρ ὈυβίΠ 6885 [ῸΓ ἢ]π]. δὸ πρεσβεύω Οσσυβ ΠΊΟΓΘ 
{πη οησα ἴῃ {Π6 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ, 88 9 (συ. ὅ, 90. 
ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ παρακλοῦντος δι᾽ 
ἡμῶν. Τῆι [ῃ6 ἔνοῖνα Αροβίοθβ γα ρεομέαγ ἐν 50 
ο8]16 4, 48 Ραίηρ αὐ 3γεί (κατ᾽ ἐξοχην)ὴ βθηΐ ουΐξ ὈῪ 
ΟΠ γίϑῖ, δπὰ σοπηπι 38] οηθα ἴο Ῥγθδοῖ (Π6 Οοβρεὶ ἴῃ 
Ζυάαρα, δηα αἴογναγαβ γασοῖνθα {1} δα Πογ Υ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴο ρτοπγαίραίθ 8 το]! ρίοη ἑῤγοις λοι ἐἦι ἐὐογ α, 
θιυϊζ ἰο ἔοιιπά δηα τορι ]αΐα {πΠ6 Οσιϑιδη σῃυγοῖ, 685- 
ΠΡΟΣ ἴο ογάδιῃ ἰθδοῇογϑ δηα ρϑβϑίοῦβ, ψγῇῆο 5πῃοι]ὰ 
ογθοδΐζοσ {Παηηβοῖνοβ σόνογη ἰἃ ὉγῪ ογάϊπατῳ δυῖδο- - 

τίν. Το οτρίη οὗ Ἵ: ΔΡΡοΙ]αἰίοη, δπὰ (Π6 ἡδίιγο 
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οὗ {16 οἵοα, 15 ἔυσίῃον ΠΙυϑίγαίοα ὈΥῪ δὴ ἰπϑίγαοίςνο 
οὐβογνδίίοη οὗ Μοβῃοίπὶ 46 Εθθιι8 (ἢ γσιϑί. δηία (Ὁη- 
βίδηϊ. Μαρ. ρΡ. 69. ποΐ. δεϊοπάσυπι Ἰρίταγ 6ϑΐ, νοσδθι- 
ἴυτη ἢοσ. φίδίθ βογνδίογιϑ ὨΟΒΕΓΙ υ5ϊ1ΔἰππΔ οἱ σΟΓ 8 
ῬηΔρΏ 85 διιοίογιίδι15 οἱ Βα 6᾽ τη Π18{118 ἀδίιτη [1}1856, 
4008 Ῥοπιϊἔδχ Ζυἀφόογυπὶ Μαχίπι8β βθοιτὰ ΠάῦΘΓΘ, 
φυϊδθυβοιιπι ἀ6 διιπληη1 πχοιη  η{] γοῦιι8 46] 1} 6 ΓΑΓΘ, 41108 
οὐαὶ ρμοίοϑίδία οἱ ουγαίίοπα αυθϑάδιῃ δὰ δχίθγοβ 
τηαχ πηὸ «0508 τ 676, ΡῈΓ 4τ|ὸ8 {θυΐιπὶ 1Ππ4ἃ 
σο] Πσογο, ᾳυοά 0666] ΟΠ] Π68 θη Ρ10 φυοίδηη!8 ἀ606- 
Ρδηΐ, δ]ἴδαυα δαια ἰονία παροίία ρογήσοσα βοϊθθδί, 
ὅζο. δὅδ66 4150 ατοξα8. 

4. πρῶτος--- Πέτρος, 1. 6. ἢγϑί ἴῃ ογάδν', ποῖ ἴῃ ἀΐ- 
πἰέν ; ἴοτ (ἢ γϑῖ βθθὴϑ ποΐ (ο ἢᾶνα δι ΠογὶΖθά 8ΩῪ 
ἀϊἤδγοησθ. 1 6 δά ἄοπα βο, {πΠ6 Ενδηρο 185 νουά 
ἧδανο οὐρβογνοά 1; Ὀπι [ἢοῪ ἤδᾶνο ποέ, ἴογ [6 Ὠδη168 
8Γ6 γϑοϊίθδα ὃν {Πδπὰ ἴῃ αἸδγοηΐ ογάθγ. “448, ἢον- 
ἜΝΘΟΥΣ, 15 ἀν γ5 παπηϑά ἰαϑί, δηὰ Ῥεῖογ ἤϊβί, δῃὰ Ψοῆη 
δηά ἢϊ5 Ὀγοίποῦ Ψ941|68 {Π|τὰ δηά [ουγίῃ, οὐ ἔοι γί δηὰ 
ἢ. ( ογίαϊηϊγ, {π686 γα ΜΟΙ Θϑρθοίδ ]ν 68- 
ἰοαπ]6α ᾿γ ΟΠ τβῖ, ρογμαρ8 ἔογ {Π61γ ἀοοιγ, αἰίδοἢ- 
τὴϑηΐ, Δηα τἡδηΐα] οπἀονπιοηΐς. ποϑθοη. Τῆδί {Π6 
ΑΡΟοΞβ([68 Ψ6ΓΘ 8}] ρἰδοθά οἱ 8ὴ δαιιδὶ ἔοοίϊπρ, ἴῃ ροϊηξ 
οὗ σϑῃᾷκ, 18 σοσίδίῃ. ὧδ {{Π6 Ὡδιη68, ὅζε. οὗ {π6 Αροϑ- 
1.68, 1Π6 βίυάθηϊ πιᾶν σοπβα] ΕἸΒ]6ν. 

, ὅ. εἰς ὀδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε. δῖησα {Π6 «ζ6νν8 σΟΣ- 
ἀ141}ν ἢαϊθά βοί (θη 165 δη ϑδαπηδγιίδη8, ΔΠα 5βπ66, 
ἔοσ 186 ξζῇογα δχίθηϑινθ ρτοραρδίίοη οἵ ἴπ6 (ἢ γιβίδη 
το ρου, ἃ 85 ἰπουρῇ  ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ (ο ὃ6 ΔΕ] νογϑα ἴοὸ 
9ῃ6 παίίοῃ ΟἩΪΥ, ἱ. 6. [Π6 96 ν 18}, Αἰγοδαγ ργοραγρά ἴο 
ΓΘΟοΙῖγο 1[5 ἀοοίγηθ8 ; ἐῤογεΐονο Ψ965818, (μαΐ (ἢ6 «6 ν}8 
τρῶς ἢγϑῦ σροαῖνα ἢ8 ἀοοίγπο, δηά (δὲ 6 τηϊρἢΐ 
σῖνα ὯΟ οσσαϑίοη ἕο ἀιββδθηβίοῃ διηοηρ (6 ΑΡροβί!68 
{ποιηβοῖνοβ (Ποὺ ὄνθὴ ΠΟῪ ΠΟυΓΙϑῃ6 4 ΡΓο) (1665), 
(8 Κ68 σᾶγθ, οἢ {{|18 38γ8ἐ Βοηάίηρ; οὗὨἍ Π18 τη 886 ρο Γβ, [0 
οἰᾶγρα (ἤδη [0 ῥγϑδοῖῦ ἴΠ6 ἀϊνίηθ ἀοοίσίπα ΟἾΪΥ ἴο 
(86 96 γ»78. «}06808 ἢΪπ|861} ῥγοΐδββϑά {μὲ ἢ6 Μ88 βθηΐ 
ἴο [6 Ζεγαοίδέος (Μαῖίι. 1δ, 24.) ; γεῖ, ψ θη Πδ6Ο68- 
81{Υ ἘΠ Ὸ ἢ (ο ἐγαναὶ {πγουρῇ δαιηδγῖα, ῃ6 80- 
)ουτηοά ἡ ἢ, δηὰ ἰδαρῇς [86 δατηδγίίδηβ, δηἃ πηδάθ 
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Κηονη (δδΐ Ἰπογ Ὠδί]οΏ8 Βῃου ἃ δ ργαοα ἢ8 ΓΟ] ρίοη 
(Μαῖίι. 8, 11. 70. 10, 16). 

Αμπάᾶ ψῇθῃ ἢ6 βοηὲ ουξ ἢ15 ἀ|501}168 {Π6 ἰαδέ {ἴπ|6, 
6, οὐ ὈϊΙααϊηνσ ἰδῶ γεν ο!!, ἰδυσῇς [ἤδ6πὶ (ἢ Ὦ18 
ἀοοίηθ ν88 ἰῃθποοίογναγά ἴο 6 σοσητηιπιοδίοα ἴδε 
δηά νἱάθ. Αμπά {ἢυ8 {πΠ6 Δροβί[65, δῇδσγ ἢ15 ἀβθδίῃ 
Δη4 Δϑοθηϑίοη, θῃ]Πρηίθπεά. Ὁ [6 ΗοὶΪγ Ομδοβί, 
ΓΟΔΟΠοά 1 το 96 ν8 δηά (ὐθῃΈ168 1η ἀ!Βογ τ βίον, 
υαἱη. Οη {86 800]6ςοΐ οὗὁἩ [πΠ6 δαπιατγιίδη8 Ὑ δἰϑίθιπ 

ἢδ85 τη οἢ 1η ΘΓαϑίϊηρ' τηδίξοσ, ΘΑΓΘΙ ΠΥ. οο]] οἰ 64 τοι 
δοβορθιβ διά (πΠ6 ΕδΌΙηΣς 4] τ 618. ' 

6. πρόβατα--- ἀπολωλότα. Α Ἰνεῖν ἱπιᾶρσα {18 οὗ 
Ιηϊβοῖυ. Τα 96νν}5 8Γ6 80 οδ θά, Ὀδοδυβο ἀδβίϊζιιί οὗ 
[Αι ἰθϑομοσβ τ ῃο 8που]ά ρΡυΐ μοὶ ἴῃ {Π6 σὶρ 
ὙΔΥ, δηά ἰηπδβίγιιοϊ {Π6ῚΓ Ἰρηογαῃςο. : 
, 8. νεκροὺς ἐγείρετε. 1 18 ἴ1ῆ6 πηϊ(6α ορ᾿πίοη οὗ 

᾿ Οτοῖ. ΜΙ]. Υοσεί5. ΜΙιςοἢΔ6115, Μασγκὶ. γγαβίοη, Καυὶ- 
ΠΟ6], δηά Οδιηρθ6}} (γι οπ 8566) {πὲ {Π86 ψΟΓΩΒ ἃΓθ 
8 ἰηἰοΓροϊαιίίοη. ἢ δυο οΥ [168 ἔοσ {Π6ῚΓ ογιδϑίοη 
ΔΓ ΥΘΓΥ βίτοησ. Ἐνθη Οὐθβῦδοῖ, ψ8ο δἰϊοιηρίβ [0 
ἀοἔδηα {Π θη}, 15 οὈ] Προ ἰο δά {πᾶ ΓΠ61Γ σΘην1Π6- 
Π685 18 ὉὈΠΟΘγίδιη. 1 ν1}} βίδία {Π6 διρυϊηθηΐβ ο- 
Ρἰουθα Ὀγ ἴμοβ86 ψῇο ᾿πρυρσῃ (Π6 Δ Βοητ ον οὗ [Π6 
ογά8. ἴπ (6 ἢτγβί ρίασθ, {Π6 πιοϑί ἔόγοι]8 ἃγρ- 
τηϑηΐ οιηρἰογοά Ὀγ Οτοῖ. 18 [818 : ““ α ἄο ποί τοδά 
(δὲ δὴν αἀφδὰ ρϑζβοη ψ88 τοϑίογθαὰ το 1 Ὀγ τῃ6 
ΑΡροϑβί168 θείογε 6 γεϑιγσγθοίοη.᾽" Ὑν εἰβίεη, ἴθο; 
ὉΓρΡ68, (δὲ 1[ ΟΠ γῖϑὲ μδὰ ἐἤδη ρίνοη {Π6. ΑΡοβί[65 {Π6 
ΡΟΨΕΓ οὗ σαϊβίπρ' {ἢ ἀοα4, Μαείϊζῃθνν νου] ποί πᾶν 
πορ]οοίρα (ο τηθηῇοη 11 ἸῺ νΟΙ86 1, ΨΏΘΓΘ )͵88 [86 
ῬΓΟΡΟΙ ρΐαςθ. Τἢϊ8. οὐρβοσνδίίοη δὰ Ὀθθῆ Ὀδέοσθ 
τηδίῖβ ὈγῪ 1. Βγυρ. ψο δά 58, “10 5 ποῖ Π|Κοὶγ {δα 
ΟὨἸγῖβὲ σάν {Πδὲ ἴο {πΠ6 ΑΡροβί168 48 ογά συ, ὙΠΊοἢ 
6 Πιπη861} δρᾶ ΟὨΪΥ βραγιηρῖγ." Βοβθημῃ!οσ οὐὔ- 
86Γν68, {παῖ ἴἢ Τὸ 10, 17. ἴ[π6 ΑΡοϑβί[65 τηρφηΐίοη 1 
ἃ8 ἃ σγοαΐ ἐἠῇϊῆηρ, καὶ τὰ δαιμονία ὑποτάσσετα ἡμῖν, 
Μαγκ]δηα ΙΔγ8 τι οἢ 80Γ6 588 ΠΡΟ {86 ἐΟ]] ον ηρ Ρ85- 
8856 ἴῃ Φοδη ὅ, 2ὅ. “Τα ΠΟῸΓ 18 σομηϊηρ, ἃπα Ὧονν 
ἷῳ ψδοη (6 ἀρδά 5}41}} ἢδαγ {π6 νοῖςα οὔ 86 ϑοη οὗ 
οί, ἀπά {Ποὺ {παΐ Πρὰγ 3}4}} 1᾿ν6. Ηδγε οὖῦ ὅδ8"- 
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νἱοὺ 41.465 [0 [8 Γαϊβϑίηρ 1, 4Ζαγυβ ἔγοπι (ἢ 6 ρ,ανθ : 
ἔογ {π6 ρϑῆθγδὶ γΟΒΌΓΓΘΟΙΟΙ 18 Ρ]ΔΙΏΪῪ δηα αἰ διΠΟΕῪ 
ΒΡοΚϑη οὗ )υδί αἴἶἴοσ, ἰῇ νϑῦβ 28. [10 ἐπογϑίογθ (068 
ποῖ 866πὶ πΚοῖγ (Π8ὲ ἴ6 ψουϊὰ ἢανα τηϑηςοηθα (ἢ 18 
ΟὟΤΟΙ 88 ΡΘοι Αγ ἴο Ὠιτη86 1, 1Γ 16 ΑΡροβΕ168 ἀπγίηρ 

{πὶ ̓ ς μδα θδθη θηδυρά σῇ (Π6 5δ 16 ΡΟΨΘΙ. 
Οὐ, 48 Μι. δΝινεβϑίοῃ ϑἰαΐθϑ ἴ(ἢ6 τωδίϊοσ, “Ἅ 1ἢ6 ἤουΓ 
πιὶσς μάνα θθθη ΔΙΓΟΔαῪ σοπο, δηά {Π| στοαῖ τη] 8- 
οἷα οὗ γϑϑισγγθοίίοη ψου]Ἱά να θη ψνογκοί, δηᾶ ηοΐ 
ἢγϑὺ Ὀγ {Π6 βοη οἵ (οά. 

Το {1831 δήἠά, {παὲ 1 (ἢ6 Αροβί]65 δά δὰ {6 
ῬΟΥΘΓ, ἰὉ 18 πη ροβ81016 ἰο σοηοεῖνα ΠΥ {Π6Ὺ 5που]ά 
ῃποΐ Πᾶνα υ86α 1{, Ἐβρθοια! ν 848, θθίογα {Π| γορθῆδ- 
ται ρ΄ ̓ηΠπιοηςα οὗ {πΠ6 ΗοΪγ δριγιῖ, [μ6γ δὰ βῆονψῃ 
ΒίΓΟΩΡ ϑυρίοπη8 ΟἵἨ νδηϊν δηά βεϊοοηςειῖ. 850 
{πᾶΐ, θη ΠΟῪ Ὀοδβίοα {π4ὲ Ἔνθ [ἢ6 ἀδν}}8 Ψ6ΓΘ. 
80]6 οἱ [ο {Π6π], 1{ 18 ΒοδυσοὶῪ ροβϑιθα δυὲ (μᾶΐ {Π6Ὺ 
᾿Ἰη80 ἢανα δά ἀ64, “Δηά (Π6 νϑῦῪ ἀθδὰ ἃσθ σγαϊβϑά δί 
ουὖν ψογα." 

ΟΥἸοβῦδοΒ δηα αι γ8 ἀγρυμηδηΐβ ἰη ἀοίδησα οἱ 
{πΠ6 δυϊῃθηςοιγ οὗἁ {π6 ψνογάβ βθαπὶ οὗ {||1|6 ἔογοα. 
ΤΗΘ ΚοΠοοὰ οὗ οἴηϊβδίοη ψου]ὰ ποῦ ἈΡΡΙΥ Θα! Δ ΠΥ 
ἃ8 [0 Οἰοδηϑβίηρ ἰθαρεῖβ.0 Αμπά {Παΐ β8οπ)6 ραββαρθδ οὗ 
{π6 οπαρίοσς ἢδνα ἃ γοίθγθησθ ἴο δνϑηΐβ αἰζογ {πὸ Η6- 
ΒΓΓΘΟΙΊΟΙ, 8η6 οχίαπα ἴο (6 τηϊβδίοῃ ρσίνθη δϊογ- 
γνΑγ 8, 866 Π|5 δχίγοιμοὶυ ἀουία]. Βιιΐ πο γθᾶβοη 
δῇ 6 ρίνοη ΨὮΥ, 1 πού ἴῃ {πῸ6 οτρῖπαὶ, [ἢ6 ψογαβ 
Βῃου ἃ ἤανα Ὀθθὴ ααάοά. ἘλΘΆΒΟΠΒ ἃγα δϑβίρῃθα ὈῪ 
Κυϊΐποεὶ δηὰ Ῥϑι]ὰ5, ν ϊοἢ, ἐπουρῇ (ΠοΥ ψουὰ ποῖ 
6 βἰγοηρ Θῃοῦρσῃ οὗ {ποπιβοῖνοβ ἴο σοηνίηςθ, γαῖ 
πᾶνε ψοῖσῃς ψ ἤθη δάἀάθα ἰο {{|6 ἰοϑιηοην οὗ ΜΝ. 
ΨΜογβίοηβ, Εδίῃογθ, δη (οιηπηοηίδίοιϑ. 

8. δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. (ἸΟρίουβ οχίγασίϑ 
ἃΓ6 ἴο 6 ἔοιιηα ἴῃ Ν᾽ὴΓ οεἰβίοίη, βῃθντηρ {Π6 56 ΠΠΓ Θης8 
οἵ {6 ΒΔΌΡΙηο 4] υγιῖο τ οἡ {Π18 βυδ)]θοῖ : Π6 50}- 
7015 [818 Γϑιηαῦῖκ : Τηοβα Ψ ΠΟ ργδοῖβα τηϑάϊοϊηθ οχ- 
ΡΘηά τηιοῇ ἔἰπη6 δῃηὰ τποηθυ, {πδὺ ΠΟΥ ΠΊΔΥ ᾿ΘδΤη 
1Π6ῚῚ γί, Βυΐί {πΠ6 οᾶ86 νγᾶβ 4υϊΐο οἴμογννῖβα ψ 1} 
(ῆ8 ΑΡροϑ[165, ἰο ψ]οιη τνᾶ5 οοησοαρῆ (6 ρονογ οὗ 
ψΟΓΚΙηρ τηϊταοΐο5 (Αςί. 8, 20, 88. ἃς 8... 1 Οοι. 9.); 
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ὈΓΠογν 156 ΠΟῪ τρί πᾶν Ὀ6θη βυβροοίθα ᾿οὗ 5661- 
ἴὴρ ΠΥ Ἰυστο. 1 Τίπι. 6, δ. 2 ΤΉ655. 8, 8, 10. 

᾿ς 9. μὴ κτήσησθε χρυσὸν, 1. 6. οι τηυϑβί ποῖ ρῥτονί4θ 
γουγβαῖνο νι. ν18Δ6 Υείβ. δηὰ δοη]. δοὸ Ἰπυογά. 
οἴεη. 

,ς Θ, εἰς τὰς ϑώνας ---ἰο Γ γοΟῸΓ σιγά 68, 1. 6. ραγβ68. ΕῸΣ 
1Π6 ρΊΓ 168 οὗὁἨ [πΠ6 δῃηιθηΐβ 6 γα ΠΟΙ ον, δηα τι864 88 
ἃ ΡυϊΓ86ὲ. εἴβ. ρσίνεβϑ βονϑγαὶ δχϑῃρίθβ. [ἀν. 88, 
429. Νεροῦδηαι σαυ8ἃ ἀγρϑηίιπ) ἰῇ ΖΟΠΐ8 [ΘΠ 68. 
Α. 6Ο]]!. 16,12. (ὰπι Εοπηδ ργαΐδοξιιβ 5 π|, Ζοῦδ8, 4188 
ἀρόδίοι ΔΓΘΘΏΪΙ Χμ ]}], 688 ΘΧ ῬΓΟ ΠΟΙ [Π8Π65 τοί]. 
ἹΔιρτα. ΑΙοχ. Ρ]υΐ. 1)6π). Ρ. 918. Ε. ϑδ'γιῃροβ. 4. 
665. Β. ΖΕΔ, Ψ. Η. δρ. δυ14. τὴν ϑωώνην τοῦ χρυσίου, 
ἣν ἐπήγετο ὁ ξένος, ὃ πανδοκεὺς ἐθεάσατο: ΨΏΘΓΘ {ἢ 6Γ6 
18 Δῃ 6}}10515 οὗ πλήρη. ΤΠα σοιῃρίοία ΡὮγαβθ ΟΟΟῸΓ5 
1η δασίοη. 1111. 16. Ζοηᾶ 86 Διιγθογαπ) μ]οηᾷᾶ οἱἐ- 
οσυϊηάοαϊί. Ηογταῖ. Ερ. 2, 2, 40. ιν. 14, 297. ῬΠδοα. 
4, 21. Ῥ]αυί. Ιηπσυ]οηΐ. ὅ, 62. χρυσὸν, ὅτε. ἴοΓ. σοΙά 
οοΐη, 5|ν6Ὶ ΠΟΙ] ---ἃ8 6 086 {Π6 ψογά8.. 

10. μὴ πήραν. Α νΔ]1] 6, 50 ΓΡ, οἵ βδίομοὶ, ρϑηθ- 
ΓΑΙ οὗ Ἰοδίθογ, ἰο 5]1ηρ; οη ἔπ Βῃουϊάοσ, υϑθα ἵτοπὶ 
{Π6 ΘΑ ΓΠ168ὲ ἀρθ5. ΌῪ βῃθρῃογάβ δῃὰ ἔγάνθ]θγβ ἔογ {Π|6 
Τϑοθρίίοη οὗ ὑσγοδά, 68}, οἤἴθθβθ, δη οἵ Σ Π6668- 
8168. Ηοῃῃ. Οὐ. ρ. 411. οἵδ᾽ ἄλλοι πάντες δίδοσαν, 
πλῆσαν δ᾽ ἄρα πήρην σίτου καὶ κρείων. Μιάα Υ εἴ. 
ΑΙΡ. οἱ ψαὶκ. ἴῇὴ Απηπιοη. : 

10. μηδὲ δύο χιτώνας. Τἢ6. ατοοῖκβ, Βοιηδη8, δηά 
ὥζειος Θβρθςί ἢν, ἤδη ὑγανο! ! ηρ (0ο8. Αηΐ. 17. ὅ, 7.), 
ὍΟΓΘ ἵν ο [ΠΠ165; [Π6 Οη6 ποχί [Π6 5κΚίη, σ]]6α Ὀγ 
1π6 Βοπίδηῃβ ᾿ἰηΐογαϊα, πα υιβίιτῃ, ϑαθυςσαϊα; ὈΥ {16 
Οτρεῖκ ὑποδύτης, οΥ, Αἰεςὰ, χιτωνίσκος ; ὈΥ {πε {εν 
στ, ὙὍὙΒδ οἰμογ, ψῃο τγᾶ8 ΝΘΙῪ τησοῇ [κα (ἢ 6 
ἰορᾶ, ΟΥ̓ Ρ4}Π{ππὶ (Δηἀ 45 {πογοίογα θθίνθθῃ (6 5ὺ- 
που] δηὰ 1Π6 ουἱινατὰ ραγῃηθη (5), 88 ΟΥ̓ {1|6 ΑἰΕ168 
ἰογπηθά χιτῶν, ὈΥ {π6 τοϑὲ οὔ [π6 ασθοκβ ἐπενδύτης, ὈῪ 
(6 Βοπηδηβ ἱπίθγιϊα. 'ῆοἰβ. Βοβθητ). δηά Καυΐη, 

10. μηδὲ ὑποδήματα. ΤΠΘ Ψ96νν8 σΟΠΊ ΠΟΥ Μοηΐ 
ΜΠ Πους σονογίηρ [ῸγΓ ἴπ6 ἔδοῖ : Ρυΐ, ΟἹ ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ, 
{ΠΟῪ ἰουπά βοηθ σονογίηρ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ : 80, ΠΟΨΘΝΘΓ, 
(παὲ {π6 58η}}9 ψαγθ 864 ἴῃ βυμηπιθγ, δηὰ [Π6 (4]- 
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οοΐ, ΟΓ ὑποδήματα, ἃ Κιηα οὗ βοτὰ θοοΐβ ΟΥ̓ δέγοηρ 
8068, ἔογ {Π6 ψιηΐοῦ, ΟΥ̓ ἰοπρ Ἰουτη68. ΤΠ6 Αροβ- 
1168 ΕΓ ἴο ἰδ πὸ Τογεέλμοιρσἠξ, ποῖ ονθῆ (δδΐ οἵ 
ῥγον άϊηρ, {Π686 ΒίΓοηρ, βῆοθϑ, Ὀυΐύ ἴο ἀεροπά ΘΠ ΓΟ Ϊν 
ΟἹ {6 ΒΌΡΡΙΥ ψὨΙοἢ, ὑπάργ Ῥσον:άθησθ, ψουἹὰ Ὀ6 
τηϊηἰϑίοσοά ἴο {π6 πὶ ὈΥ ΓΠΕῚΓ σοηνογίβ. 16 Κυϊηοεοϊ. 
Οηδ πο64 ποΐ Π6Γ6 υ86 Δηχίου αΙ]Προης6 ἴῃ αΙΒοΟιι881ηρ᾽ 
8Δη4 τϑοομοι] ηρ [Π6 ππμέθ ἀΙδγθηοοθ θείη [Π6 
Ἐνδηρο!δίβι ΓΘ 56η86 ψὨΟἢ (πον 841}} τηθϑη ἴο 1η- 
ουΪςδίθ 18 {Π18: [δ΄ {Π6 ηι͵δδίοπαγιε8 ΘτΟ Ὠοΐ ἴο 6 
δοἰϊοϊέομδ ἀθουξ ργονυϊ ἀϊηρ ΠΘΟΘβ8, Γ1 68. δοἢυ]Ζ. 

10. ἄξιος ---οτῆς τροφῆς. ΜΜαϊηΐοπδποο, :πο 1 ηρ’ 
ταδί. ὅδεα (δρθὈ6}]. 

11. ἐξετάσετε τὶς---ἄξιός ἐστι, 1. 6. ψοτγίῃγ οὗ γουγ 
οοπιραπῳ. Οη {Πϊ58 αδεοίμέα 'βῈ οἵ (ἢς ψογὰ δχϑπι- 
ΡΪ68 ἃγὰ ρίνϑθῃ ὉγῪ Κυρκο, ΑἸθδγί, δηὰ ΕἸϑηθσ. Τὸ 
ΒΟ 1 δα Αρρ. 92, 678. 100. Ελυτρ. δυρρ!ὶ. 1181. 
Ατίβι. 1625. Ῥογῇδρϑβ 10 ΠΊΔῪ βίρ Ὁ Ὗ πιθη οἵ ροοά ΓΙ6- 
Ραΐε δηά εϑπηδίοη. Αηα 80 [1ζ 15 ἴβκθη Ὀγ Απραβέιῃ 
(8Ρ. Βυκ.). ὅ0 «'δο 11}08η. Οτ. 46δ. 8. (ἀρυὰ Ὑ ε(8.). 
ΟΆΓΙ 8, πανταχοῖ καλούμενος ἧκον, οὐκ ἐξετάϑον, τίς αὐὖ- 

τὸν ἐστιν ὁ καλών, ἀλλὰ πᾶς ἄξιος ἦν. ΤῊ]5 ᾿ηΐοΓρτο- 
ἰαἰϊοη 15 ἔαγ Ποῦ σοπῆτηηοα ὈγΥῚ ΕΠ. τ ΘΓ, ἰὰ ΜΚ. 
Α, 18 ϑυρρ!16ἀ τῆς ἀποδοχῆς, οὗἨ ““ἀρρτονοά νἱτίιε.᾽ 
Τρδείοοι δηὰ (Ὑ"}] ἕακα 10 1π (ἢ6 βθη86 οἵ Ὀοποῆσθηΐ, 
Ποϑρ 8016 ; νυΐ ψιΠουΐ 50 ποθ βοσιρίυσγαὶ δυίῃο- 
ΤΙ γ. , 
Ἷ. κἀκεῖ μείνατε. ῬΘΙΒΟΏΒ (0 ὙΠΟΠΙ ΘΥΘΓῪ ΒΟ] ΟῚ 

ΒΟΟΠ ῬΓΟν68 ΨΘΆΓΙΒΟΙΏ6, δη ἃ ΨΠ0 Ὥδνοσ ἔδοὶ σοηΐθηξ 
ΜΙ ΔΩΥ αυδΓίΘΓΒ, ΔΓΘ ῬΓΟῸΠΘ ἴο ρογρδίιδὶ! σἤδηρθ. 
Βαυῖ, 8510 νγὰϑ Ἱπου θη οἡ (Π6 “4οδέϊε5 ἰο δνοὶϊά 
σινίηρ [Π6 5]Πρῃ{εϑι οσσδβίοη ἔοσ βϑίηρ βυβροοίοα οὗ 
ανυαγίοθ, 80 1ἴ ΜᾺ8 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ Ὡοΐ [0 ἰΠΟῸΓ ΔΩΥ͂ 50.3ρ]- 
σίου, οἰ ογ οὗ ἐευΐέν ἐπ οἤαηρε (ὈΥ ψὨϊοἢ τ ΘΟ ββασΥ 
ὑγοὰ Ὁ] 6 τηῖρῃς 6 οσςδδιοηθά, οὐ οἴδησθ ρίνθη ἴο 
{πο ῖν Ποβῦβ ; νίάβ 1κιοΐδη. Αβίη. 4.), οἵ οὗ βθῆβιι] ρσϑ-: 
ἔδγθῃσθ ἴο τῆογα ἰυχυτίουβ ἴσο. Εἰὐἰῆγιῃ. ΤΠΘΟρΡΉ. 
Ποβθηπηι. 68. 

12. ἀσπάσασθε αὐτήν. ΤΊ ψοτὰ ἀσπάσεσθαι ἢσγα 
ἀδποίαβ8 Ὑγ]5Π1ῺρΡ᾽ ΟΓΥ ῥγαγίηρ ἔον [8] ΟἿ οὗ Ἔνοσυ Κιμά, 
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ἼΤΠς Οτθοκβ Πδ( ἃ 51π|118Γ ουϑβίοπι οὗ 88] υἱἱησ' ἃ Ποιιβ6.: 
5ο Ευτρ. ΕῸγ, ὅθ. καλῶς προσελθών, νῦν προσειπέ θ᾽ 
ἑστίαν; ίεΓα 866 Μυβρτᾶνθ. Απάᾶ δορῇ. ΡῬμιὶοςί. 
ὅ40. ἰώμεν ὦ παῖ, προσκύσαντες τὴν ἔσω ἤΑοικον εἰσοίκη- 
σιν, ΜἼογα {Π6 ϑομο δὲ ἱπίεγργοίβ, ἀσπασάμενοι τὴν 
ἑστίαν. 

18. κ εἰρήνη. σου. ΒΥ {Π18 δίῃ 6 Ηδῦτον8 
ἀδϑρηδίθα ψμδίονου ΤΑΥ͂ Ὀ6 βοιρῆξ ἔοσ, οσ ἀθβιγοά. 
ἵν εἰβίοιῃ. 

18. κ εἰρηνη---ἐπιστραφήτω. ΤΠ6 νΥῖ5}} ΨὨΙΟἢ 18 ἔγα5- 
ἰταϊθά οἵ {πμ6 ἀφδϑιγοά Ὄνθηΐ, ογ {Π6Ὸ δάπηοῃιίοη ηοΐ 
ΤοααΙναά, 15 βαϊ 4 (ο γϑέμγη δαοῖΐς ἴο Ὠϊπη [Πδὺ Ὀτουσπμι 
{6 ογναγά. ὅο {δ  1Πς6 οἴ οΓ ποῖ ΟἿΪΥῪ τϑοοῖνθϑ ΠΟ 
δοποῆέ, ΔῸΥ ταοτα {πη 16 11 δὰ πονοῖ Ὀδθη οἴἴοτγοα, 
Ρμαυΐ ϑη)έτα, {Πγουρἢ 5 ον ἴδ], δηα Πογοίοσγο ἀ6- 
Β6Γν αν, ἃ ΨΟΓΥῪ στοαί ἰπ]ΌΓΥ. (ΟΟΠ}. 15. 5. δὅ, 2. 
Ῥβ4]. 86, 18. Βιιὲ βίηῃσα (ἢ γίϑὲ 865 ἃ νογὺ οἵ ν]8ἢ- 
ΠΡ, 1 566Π18 Ο6 5ῃουϊά υπάἀογϑίδησ ἐπι {Π6 ἀοβιγοὰ 
Βοοά 15 οὐίαϊηαά, ποῖ Ὀ. [Π6 ΡΘΥΒΟΠΒ ἴογ ΜΠ ΟΠ) 10 νν 88 
ψ]5η64., Ὀὰ ΒΥ [Π6 ΙΒ 6 ΓΒ (Πα πΊβαῖνθθ. τον. 95, 2. 
οὸ Ατγιβίορῃ. Ασάγῃ, 888. χαῖρε πολλάγε. Με. ἀλλὰ 
μὲν οὐκ ἐπιχώριον. Δι. πολυπραγμοσύνης νῦν ἐς κεῷα- 
λὴν τρέποιτ᾽ ἐμοὶ. ὅ66 δο[ο!. (δ᾽ ί8.) ὍΠδ ορ!ηίοῃ,. 
δηα (ῃ6 ρΡῆγαβο ουη θα ὩΡΟΗ 11, 5111} σοῃεη685 1π {Π6 
Εδϑί. ἵμυν Ιοτὰ Ἡρηηϊΐκοσ, ἴῃ ἢ198 Τσανοὶβ ἰηΐο 
Ἐργρὶ, Ρ. 267, βαγ8, {π8ῖ 1 ἃ Μιιββυ]τηδῃ 88] 168 ἃ 
ΓΟ γιβέίδη (ΌΥ τιϊβία 6) ψ τ ἢ (ἢ αἰοζωηι δαίαπι (ροϑο 6 
ἴο γοι), Οἡ αἰβοονθγιηρ 15 πη δία 6, ἢ 6 1Π81815 ΟἹ ἢ]18 
ΤΟνοΚίηρ᾽ ΟΓ σοϊυγηϊηρ ἢ18 ΡΘ8ᾶς6. 

14, ἐκτινάξατε----κονιορτὸν. ΤὮμ5 Ὀγ {815 ΘυτΡ ΟΠ] ς 4] 
αοίϊο ἰοφιμθηδ, οὐ ηνμένιηι υεγδιπι (5866 ϑοῃάγρδῃ ΔΡ. 
Κοροπογ), ἀθοϊαγίηρ {παι {ΠΟΥ ψοσα ἱπῆραγο, δηὰ υἢ- 
ΜΟΓΠΥ οὗὁὨ [ῃ6 Αρμοκίο!!ςα] βοςϊθίυ. ΟἿ [Πἰ8 οσυδϑίοιῃ 
γείβ. [88 δἀάδυςοα την 1]]π8ἰγαῖ!οη5 ἴγοῦι (ἢ6 ΕΔὈ- 
ὈϊηϊσΔ] ψγιίθγβ. δα 4530 τοί! 8. 

15. ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόῤῥων ἐν 
ἡμέρᾳ κρίσεως. ϑΟπη6 σοίητηθηΐδίοῦβ πη ἀογϑίδη {1115 
οὗ {π6 ἀδδίγυοιίοη οὗ ἴπ6 «6 15} πδίίοη : ἀπ οἡ {818 
Πυροῖἢο5815 Ἦ᾽ εἴ8. ἢ848 ργδρῇγαβθα [ἢ6 ραβ888ρ6, ΟἸὉΠΏΡ’ 
ἴῃ "ΠΠυβέγαίίοη .005. Β. 1. Ῥγόδπι. ὙΠ Θγα ἢ 6 5608, {Ππδῖ 0. 

ΥΟΙ,. 1. Κ 
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. οϑ δι δε ϑαδγραά θγ ΔηΥ πδίοη βίησο [Πς ογοδιιοῦ ν1]]} 
Ἀθᾶγ οοιῃρδγίϑοη ἢ (Π066 οὗ {Π|6 76 ν8 ; δηά ν. 15. ἢ 
6818 (Π68 Ψ6 )1ἷὲ ἃ ΠΏΟΓΘ ἱπηρΡ]ΟὉΒ ΡΘΟΡ]6 {Ππδη {πΠ6 δοάο- 
τηϊζδ5, δηά {10 Κ8, ἐμαὶ εἰ {μ6 οιηδηβ Πδά ποίΐ σοηῃ16 
ἴο ἀρβίγου “οΘγιιβαίθηι, [ἃ ψτουϊὰ πᾶν Ὀθθη βυνα ον 
ΠΡ ὈΥ δῃ δϑύῖμαυδκο, οσ ὕθθη ἀεβίγογθα Ὀγ ἢτγα ἤτοι 
ἤρανθη. ὙΥδὶ (ῃ6 ἀγρυμηθηίβ οἵ ὙΥΒΙίΌΥ, ἰη γοδιΐα- 
[1Τοη ΟΥ͂ {μ15 Πγροί θβ8, γοπγαίη, 1 {810 , 811}} υπδῃ- 
ΒΨ ΘΙΓΘΩ͂ : ἴο {Π6861 τοίογ [ἢ6 τοδάθσ, [Ϊ ἄρτθθ ψΨΠ 
Ὠΐπὰ ἴῃ γοίθγγιηρ {Πθ86 ψογάβ ἴο {56 Ξ3παΐ Ἰαάρτηρηί. 
Οἱ {μ6 δαιλν οὗὨ (ἢ: ἀϊβροπβαίοη ΕΛ ΠΥ πλλι8 δηά 
ατοῦαϑ 1! οἰσΒῖν οὔϑογνο, [Πδΐ 51η8 ἀγα ἴο. 06 65{}- 
τηδίοα, ποῖ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ δηᾶ βοϊοὶυ δοσογάϊηρ (ο [Π6 πα- 
ἐμγο οὗ ἰπθ. υΐ 4180 δοσογάϊηρ ἴο οἴθϑὺ οἰγοιιη- 
βίδησοϑ οἵ {πΠ|ὴσ8 δΔηα Ῥϑβοῦβ. ||6 δοάομιίθοβ [δὰ 
ποίμίηρ ἴο ἀδραηά οὐ Ὀϊι πδίιιγαὶ το ρθη, δηα {Π6 
{ἀτδ ]οη5 οὗ ἰῃοῖν ἐογοίδι οιβ ; θα {Π6 ον ῃαὰ {86 
Οἰθασοῦ ἰᾶνν οὐ Μοβθβ. ΤΗδ δοάοιηϊίεϑ δὰ ἱπαάροά 
Τ,οἱ 45 {ποὶσ πιοηϊίογῦ ; θαΐ 1Π6 96 ν8 Πα (Π6 ΑΡροϑβι168, 
ΤῊΘΒΒΘΏΡΘΓΒ ΒΡΘΟΙΔΠΎ βοηΐ ἴτοιη Ηθάνθη [Ὸσ εἰνεὶς Τ6- 
ἔοτιδίϊου, δῃά ἢ σοηῆτειηδίοη οἵ {πᾶ πλ]5ϑϊο ψόυῖ- 
Ἰηρ᾽ ΠΌΠΊΘΓΟΙΙΒ πο αοίεδδ; 80 (Πδί 85 ἴΠ 6} βἰηπθα ἀρϑιηβέ 
σιοαῖοσ Πρἢϊ, 8ὸ {ΠπῸ6ὴν3΄ πιογι θα Βονογοσ ρυ 15} πη6ῃξ. 

16. ἀποστέλλω ὑμᾶς αἷς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων Α 
ΡΙΟν τ] ρἤγαβο, ἀδηοίηρ (ἢ6 πιοδί ᾿πηαϊηρηΐ ἄδη- 
5οῦ. δ'8α (ἢς ΟἸαββίοδὶ οἰζδίομβ δααπςοραά Ὀγ ΥΥοί8. 
Ι δάα, ἐμαῖ οπο οἵ [ἢ6 δηςθηΐβ ρᾶνα 18 80η {Π6 ΒΔΠ16 
οἵ οἰόλυκος, πηοϑῃῖηρ᾽ ἴο Ὠιηῦ πα ἢ6 58οι}1ἃ Ιϑρᾶνθ ἢϊμ 
ἴῃ ἴΠ6 ργοαίοϑὶ ἀδηροῖβ. ὅθ Ἡοχσγοά. 4, 1490. Τῆογα 
5 ἃ Β1|ὰγ {ποιραξ τη ῬὨΙΠΟβίσ. Ψ. Αρ. 8, 22. καὶ 

τίνος ἀποσκώψαντος, μετελαύνειν αὐτὸν τὰ πρόβατα, 
ἐπειδὰν τοὺς ἀγοραίους προσιόντας μάθη, νὴ Δι’, εἴπειν, 
ἵνα μὴ ἐμπίπτωσι τῇ ποίμνῃ λύκοι. 

16. γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ «ἀκέραιοι εἷς 
αἱ περιστεραί. "ΓΒ Β6ΘΙ88 (0 ἢᾶνα Ὀ6Θ6ῃ ἃ Ργόνθυθιδὶ 
Ρθγϑβθ, 1.6 ἔογοα οὐ ψΏ16}} 15 (8 Η]υπίγαϊοα Ὀγ  εἰ- 

. ἤοίη: ““ΟὨΓιβὲ δα πηοη βῆ 65 [6 ἴο σοηδ ] Ὁ ἔα ὑμεῖγ 
βαίβίυ ὈΥ Ηιρμς, οὐ ΟῪ σοποδαϊθηί. Τὸ ἣν δηὰ 
18 Κ6 τϑῆιρθ 1ἢ δοιὴβ ρίδορ οἱ βαίδίυ 15 βῃμηρὶθ δὰ 
ἄονθιϊ κα; θὰΐ ἰο ψιδάγανν οπθ-56}4 το ἀδηρει, 
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ἴον [Π6 ΤΏ ΔΏΠΟΓ οὔα Βορρϑῃΐ, ὈῪ τη ΚΊηρ᾽ τι86 Οὗ ΝΔΓΙΟῚΒ 
ἃγίβ, 15 {Π6 ραγί οἵ ρσυιάθηςθ. (16 Αςὶ. 14, 19, 20. 
28, 6. 25,11, 2. 2 (ον. 11, 82, 88.) ΠΟΥ τηυϑὲ μοί 
Ὀ6 βίυρ!α δηὰ δῆτιρηίοα (ΠΠΚ6 5866ρ), θυ δάση ΒΥ ΟἱΓ- 
οὐμηδροοίίοη (ο δνοϊα {ἢ6 ΣζΕΔΡΟΠΒ ΟΡΡοΞΒΘα 0 ἘΠ|6 τη. 
Βαϊ ἴο {{π|8 1 (ΟΓΡΓΟΙ ΔΈΟΙ, 88 ᾺΓ 8ἃ5 1 χϑϑρθοῖβ (Π6 
ψνοτάβ “ἰο ἢγ---ον6.Κα,᾽ 1 σαηποί δοσθάθ. Ῥογ- 
ὯΔΡ8 1( 15 ηοί σἰπιρίϊοϊέν, Ὀὰϊ καγηιίθοϑη 655, Μ᾿ ὨϊΟὮ ΟἿΓ 
αν] ΟἿΣ ΘΓ που] ]οδίθβ. ΤῊΝ βθθπ8 (0 ὃ6 τοαυϊγοὰ 
Ὀγ 1Π6 βθηῆβ6 οἵ ἴδ νοτζὰ {561 δῃά {Π6 ἔογσοθ οἵ (6 
ΔΉ Π.6815: [Ὁ 189 ΙΏΟΓΘΟΥΘΙ, Βυρρογίοα ὈΥ ΠΙΔΠΥ 8η- 
οἱθηΐ διίῃου 165. Αἱ (η6 588π|6 {{126, 10 15 ποῖ ἰτη- 
ΡΓΟΌΔΌ]6 {πᾶΐ δοέϊ ἴῃ686 86 η865 (πιο γα ΟΕ] ΒΟ ΎΥ 
σοπηροίθα) ΠΊΔῪ Ὀ6 πιθδηί. 
Τί ψοτγάβ ἀκέραιος δΔ:πὰ ἄπλους 8416 οί υηΐγο- 

φυσηεῖν ἐουηά υπίθα (48 ἴῃ Ατγίδη. Εριοῖ. 8, 28.} 
86 ΟΠΘ 18 ΒΟΠΊΘΕ1Π168 ΟΧΡΙ πο Ὀγ {[Π6 οΥΠΟΓ ἴῃ {Π8 
δ ἢ 0114815 δηα (ΟἸοββοστάρῆθιβ. ΤΠΘΥ «δα ποῖ το 
Ρϑιη {Π61Γ ν]ϑάοτη δηα ργυάδθησα ἰο μ6 δοοοπιρὰ- 
πἰοά ψ ἢ συπηϊηρ' ΟΥ Π141166.. 1 {815, Βοβθησηυ οι Β 
οἰζδέϊοη ἔσοσι (Ἰἴσοθσγο (ΟΠς. [.. 2.) 15 Δρροβιίθ ; ννῇθγα 
ἴδ βᾶγ8 ἰῃθγθ ἅΓΘ ΤΏΔΏΥ,, “4111 νϑῦβαΐίοβ οι Π65 δ 
ΟΔ]]Π14ο5 δαπηγδηῖθβ τα ἑἰατη βαριθηίδπι 1υαἱσοηΐ," 
(ΒιηἸς οαπηΐϊπρ νἰϑάοθ. Πα νϑσὺ ορροϑιΐθ ν)88 ἰη- 
ουϊοαίοα ὈΥ 8οπια δῃοίϊθηΐς ῬἢΙἸΟβορῆοβ, Δ ἃ 5669 
ΘΧΡΓΕΒΒΘα 1ἢ (86 βυηθοὶ ΟΓ ἅγπιβ οὗ δραγία, σψῇῃϊοῆ, 
858 ΜΘ ἰδᾶγη ἴγοτῃ Ψοβθρῇ. Δπί. 12, ὅ. σοῃϑβιβίβα οὗ δὴ 
οαρία ΠοΙαΙ Πρ ἃ βογρεπί, ἀθηοίίηρ᾽ 8 πη ΧίυΣ6 οὗ ἔΌΓΟΘ 
δη4 οσπηϊηρ. Τ!18 ἄονο-ἼΚκ6 8 ΡΠΟΙ ΤΥ 15 ηοί, ἢον- 
δνοῦ, (ο Ὀ6 υῃδοσοιηρϑηϊθα ὈΥ αἰγουτηβροοίίοη. ἘῸν 
δνθη τῃ6 ἄονοβ ἐπϑηηβοῖνοβ, 845 2 )ίδη (46. Αηϊμπι. 8, 
4, δ.) 16}}8 τι8, εἰν μάθει πρὸς τοὺς ἱέρακας, ΨΏΘΓΟ 6 
ἀφί:}8 ᾿πβίδῃσθθ οἵ {πο ὶγ βαρϑοιν ἴῃ (πᾶ Ταϑρθοί. 
Το οοποϊυάθ, ΡοΟΓΠ (8βαγ8 ΕΠ υτΏ108) στημδῖ θ6 τη]χοα 
τοροίμογ, Ὀθοδι86 Ὀοϊῇ δῖα ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 ἔογῃ ΟΠα. 
ὙΠ0]6 δηα σομρίοῖο νἱγίμ6. ᾿ 

17. προσέχετε δὲ ἀπὸ τών ἀνθρώπων. ἘΓΑΒιη.5 5668 ἃ. 
ΘΟΟΪ τ οι ἢ 4818 1 {Π6 δγίο]θ, ἴῃ συ ἢ οἢ ορίποη ΜΓ. 
ἈΣΚΙδηα ΘὨΓΓΟΙν ΔΟ 1680 68. ΕῸΓ (ἢ6 5886, 5808 

ἢ, ΓΟαιῖγα6Β βομθ ραγέϊομέατ' τα  ; ἰπ (6 δενβ. Ηδ 
κι. 
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τηδιηΐδίη8 {Π|4{ οἱ βίρῃηϊῆθθ (Π6 968, ἄνθρωποι {16 
ΗραῖῆθηβΒ. ὙΠῸ τγοιηάγκ, πόονθνοσ, 8θοῖὴ5 ἰδηοῖδι] 
δΔη4 υπίοιιμάθα, Τα {16ν8, ᾿πάθθα, ἃγθ ββϑρθοῖα! ν 
γποαπέ, Ὀυΐ {πδ΄ 15 ποῖ ΘΧΡγΟββθα ὈΥ (ἢ6 δγίϊοϊθ. 
ὝΠοΥ ταρῆς ψ.6}} Ὀ6 ἴο] ἃ ἴο Βαιναγα οὗ πηβθῃ ; βίηςοθ, (45 ᾿ 
Μαϊάομπαῖ δηα ΒθΖα οὔβεγνθ,) ββρθοὶδ!ν ἴῃ τηδίζουβ 
οὗ γε]ρίοη, σπαῆ ἰδ α τὐοἱῇ ἴο πιαη. (Οὐαΐδογ αυοίθβ 
ῬοΟΓΡΉΥΓ. 88 βαγίηρ {πᾶὶ [ἢ6 ΘΏΠΠΥ δηα τη] 166 οὗ 
Ὀτγυθϑ 18 ΤΟΓα το  6Γ8 0} ]6 {Π84η ἰῃδῇ οὗ Ώρη. Απᾶ Απᾶ- 
σἤδΓβ. 8Ρ. δίοθαθιιη, τί ἐστι τὸ πολέμιον ἄνθρωποις ; 
αὐτοὶ ἑαυτοῖς. δ΄66 4180 δαηθο. Ερ. 108. 

17. παραδωσεουσι----συνέδρια. 6 ψοΓα ποτα ἀδποίαβ 
1Π6 6586 Γ {γἸδι1Π4]5 Θϑίδ} 5η6 ἃ 1η 4}} Ψ6 15} ον 8. 
ΨΙά46 βυρτα, ὅ, 21. ὃς 22. 

17. ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς. 
ΒοΖα ἄἀοιιδί8 μοί Βογ Ηδρο! !]αἰῖοπ τγα8 αν ῦ ρογίοσιηρά 
ἴῃ {Π6 βυῃᾶροριιθ. Βιιῖξ {παῤ 15 ργονεὰ Ὀγ 25, 24. 
Αοἰ5 42, 19. 90, 11. ΑἾΪ8ο ἔτοιῃ ρᾳβ8βδρθβ ργοάιιςϑα 
Ὁ Οστοί. ΠΊρῆϊ. δὰ εῖβ. Ψι46 δε]ά. ἀβ γῆ: 1. 
{{|ηρ. ἀς ϑυηδρ. 8,1, 11. 
18. ἐπὶ ἡγεμόνας. Ῥταβι465 ργονί ποίδγιπι, Ργοοοη- 

8.68, Ῥγοσιγαίογοβ.Ό Κυϊηποοὶ ἢδ8 ἰθαγηθαϊυ 11108- 
ἰχαϊϑα {Π1|85 οτά. ὅδ'366 480 ϑδοῃ]θυβηθγ. 

18. εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. ΤῊ δι γοιιϊ 
ΤΏΔΥ, ἴῃ {Π6 Ῥγϑβθῆςθ οὗ {πθπὶ δηὰ [ὈΓΕΙΡ ὨδίΙΟΙ8 
(οη {Π|8 οσσϑβίοη), ἀθοΐίαγα (ἢ6 ἀοςσίτγιηα οὗ 5αἰναίίοῃ. 
(οβθητη. δηςΐ Κυίη.) ; 

19. μὴ μεριμνήσητε πώς ἢ τί λαλήσητε --- ὍὯ6. ποί 
ΔΏΧΙΟΙΒΙΥ 50] ο]ου8. πώς Ταΐίδγβ ἴο {Π6 ἔοσιηδ οτδί!- 
ΟὨΐ8, τί ἴο ἴπ6 πιαίίοσ. Μεριμνᾷν Β6γα βρη 685 ἴο 
ῬΓΘΡΆΓΘ οπαβεὶ ἔογ, δῃὰ δηχίοιιβίυ ἴο τηβάϊίαίϊο ἃ ἀ6- 
ἴδησο; 88. [1μ|κς. 1, 14. μὴ προμελετᾷν ἀπολογήθηναι. 
γνειβίοίῃ οἰΐθϑ Πιίορ. 1,.. 111, 04. τὸ ὀρθῶς λέγειν 
διαιρεῖται εἰς ὃ. ἐν μὲν ἃ δεῖ λέγειν' ἐν δὲ ὅσα δεῖ λέγειν" 
γ. πρὸς οὖς δεῖ λέγειν, ὃ. δὲ πηνίκα λέγειν δεῖ. ἃ μὲν οὖν δεῖ 
λέγειν, ἃ μέλλει συμφέρειν τῷ λέγοντι“ καὶ τώ ἀκούοντι" 
τὸ δὲ ὅσα δεῖ λάλειν, μὴ πλείω μηδὲ ἐλάττω τῶν ἱκανών. 
Ἐρἢ. 6, Φ0. (Οπρ. Π.4ηϊεῖ, 8,16. ' 

20. οὐ---ἀλλὰ---Ποη ἴδ ΄σαΔη). Α 8οτί οἵ σοτηραῖᾶ- 
{ἰνθ΄ ποραῖϊνθ. Τὸ (Π6 πιρδίίοη ἄοιῦ {18 Ῥγομπ88 
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ψ 5 (ἰΠΠ[{ὸόὸῴ4, Οτρθη δου δήβοβ, 1 Διά, 11, 
20, 80. Εἰ πνεῦμα κυρίου ἐπ’ αὐτὸν, πῶς εὔχεται, ἃ μὴ 
προσήκει ; ἐνὴν γὰρ καὶ κῦνα ἀπαντῆσαι ἐπανίοντι τῷ 
Ιεφθαξ. ἄρ᾽ οὖν ἐσφάλη τὸ πνεῦμα; οὐδαμώς. ἀλλὰ τὸ 
μὲν πνεῦμα βοηθεῖν παραγέγονεν, οὐχ ὑποβάλλειν τὴν 
ἄτοπον εὐχὴν" αὐτὸς δὲ σφάλλεται ἀπερισκέπτως εὐχό- 
μενος. 

41. ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς. ΑΒ ΨΥ ΓΠΏ65568Β 
ἴῃ ἃ σουτγί οὗ Ἰυδίϊςθ. ὅο δ γαίοι, 5. Οὺ, 2, ρ. 24; τὸ 
Ψ Ποπὶ δ85θ6ηΐ Βοϊΐθη δηα Ρδυΐι5, ΒοβθΏμ. δηἦ Κιίη. 
ΤΗι8 Μδίιῃ. 12, 41. ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ 
τῆς γενεᾶς τ. Βυϊ ἐλόγ {π6 ψογά8 ἐν τῇ κρίσει ἅτ 
Δ4΄α64, ψ μισῇ 18 ποῖ {Π6 οᾶ56 ἴῃ {1}18 ρᾶββδαρθ. 1 θθὺ- 
(Δ1}}ν ρῥσγθίου {16 σοϊηπηοῦ 86η86, ““ 83Π8}} γβα ὮΡ 
ραϊηβῖ, αἰίδοϊ, δῃὰ ρογβεοῦίθ. ΟΥ̓ [18 Θχδιηρ 68 ἴῃ 
δἰαπάδηςθ ἃγο ρίνοη ὈΥ εῖ8. [{ οςουΓβ ἔγθαι ΘΠ 
ἴῃ {{16 ΠΙΒίογ Δ η8, Θβρ ον ΤΠ πον 1168; ἀηἀ 1 ἢανα 
ἸηπΠοἢ ἴο οὔϑοσνο, ψ ἤϊ ἢ τί, ἤονονοι, Ὀ6 τγοϑοενοά 
ἴογ Βοῃγθ ΠΊΟΓΘ 5} {4016 οσοδϑίοῃ. 

61. θανατώσουσιν. δυ8 ΟροΓᾶ, ΠΘΠΡ6 ἐθϑ.{ΠΊἸΟῊ 18 
Ρογ θ6η 615, οἰοϊθηῦ οὐ τπογίϊ δααϊοαπίαν. (856}].) 
ἐπ ἀδίηηο δρβθηΐθιῃ. ΡΒ] υΐαγο. ῬΠοιηβί. Ρ.124. 
Β. ΧΘῃοΡῆ. ἀναβ. ὦ. 2 Ῥαταὶ. 82, 2. Ῥο νυ 5, διρ. 46. 

22. μισούμενοι ὑπὸ πάντων, 1. 6. φμαδὲ ΟἸὨΡ.5, οὔ 
πιοδέ τηθῆ. ὅδο ΤὨΏΘΟΡὮΥ]. ΟΧΡ 818 ὑπὸ πολλών. 

ΦΩ͵ ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. Τἢϊ5 
ἢδ8 Ὀδ6θῃ ἐκεὴ μμθαοτψον ΌΥ 1)οτν. δή (βαγιί. ρ. 458 
(ἀρυά Κυϊη.) 4] σοῃδίδηϊθιη 86 Ῥγεοϑι 6 Υ]ῦ--τροῖρο- 
ἴυ18, εἷς τέλος τηοϑῖ σομημηδηίδίογβ ΘΧρἑδὶη δα τηοῦ- 
ἴθιῃ. Οἰποῖβ (48 Ηδιηπιοηά, Υείβ. δηά Ἐοβθηπι.) 
υησογβίδηὰ (Π6 ψογάβ οὗ ἃ ἐοπιρογαΐ Ῥταβογνδίοη 
ἴτοιῃ (ῃ6 ἀοϑίσυσθοη οὗὨ “φΘτιβα] θη ; Ὀαϊ τἢ18 ἀο68 ποῖ 
80 Ψ6]} 8ι1{ (Π6 οσοπίοχί. Τμουρῇ τ[ἢ6 ψογὰ 8οπ)6- 
{1π|658 064: ἰμαΐ Β6η86, (οη 115 ἀἰ δγθηΐ βρη ποθ ΟΠ. 
866 ῃοίΐα οἡ Μαίιῃ. 1, 21.) 1Ὁ Πογα οἰθασὶ Υ βρη  ῆο8 
ϑαϊυαξίοα ἴῃ δάνθη. ΒΕΓ γπλῖ8, 0 δαορίβ (ἢ18 
ἱπιογργοείδίίοη, πα8 (6 [ὉΠ] οὐ ηρ᾽ ΨΟΤῪ θαυ Ὁ] Ρ48- 
Βᾶρ6, ἀδγινοϑά, 1 βυβρθοοῖ, ἔγοτῃ (Ἰγγβοβίομι : θαυμάσαι 
δὲ τοῦτους ἄξιον, πῶς εἰς τοσούτους καὶ τοιούτους κινδύνους 
ἀποστελλόμενοι, καὶ πάσαν μὲν τὴν οἰκουμένην πολεμίαν 
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ἔχειν ἀκούοντες, παρ᾽ ὅλην δὲ πειράδεσθαι τὴν ϑανὴν᾽ οὐκ 
ἐδειλιάσην, οὐδ᾽ ἐθήτησαν ἀπαλλαγὴν τῶν δεινών;; ὑπή- 
κουον γὰρ, ὥς ἐυπειθεῖς τῷ διδασκάλω, καὶ ἐθαῤῥουν ὡς 
πιστοὶ τὴ δυνάμει τῷ τοῦ ἀποστέλλοντος, Μεμαθηκότες- 
δὲ καὶ ὅτι τοσούτον ἰσχύσει τὶ κήρυγμα τῆς πίστεως, ὥς 
διαλύσαι καὶ τὴν ἀδαμαντίνην στοργὴν τῆς Φύσεως, καὶ 
τὰς σχέσεις ἀλλήλαις ἐκπολεμώσαι, μάλλον ἀνηρεθίσ- 
θησαν, καὶ νευρωθέντες λοιπὸν ταῖς ἀναμφιβύλοις ἐλπίσι 
τοῦ κατορθοῦν, ἀπεδύσαντο, δώδεκα μόνοι, πρὸς ἅπασαν τὴν 
οἰκουμένην, ἢ τινι συμπαρετάττετο κατ᾽ αὐτῶν καὶ ὁ διά- 
βολος μετὰ τών ἀπείρων ὠτοῦ δαιμόνων, καὶ νενικήκασιν, 
οὐκ ἀνελόντες τοὺς ἐναντίους, ἀλλὰ μεταῤῥυθμίσαντες, καὶ 
δαιμόνων ἴσους λαβόντες, ἀγγέλων ἴσους ἐποίησαν. 

28, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις. ΑἩἡ εΠΠρ|1ς8] τηοάθ 
οἵ βρθακίῃρ, ἔογ οὐ μὴ τελέσηπε (δδον διὰ) τὰς πόλειφ. 
γιά6 Βαρἢεὶ, Κσθῦβ, δὰ 1,οθβη. ἴῃ ἢος ἰοσο. δ, οἴβ. 
σοηρᾶγεβ ΤΠπογά. 4., 78. ἐς Φάρσαλον ἐτέλεσε. 1 δ΄ἡ 
Τλιοίδη, 1, 818. ἐς Ἴνδους τ. Ατ Βα. 1, 669. ἐν τανθοὶ 
ἐτελέσαμεν. ΤΠ ὅδον 18 ΒΙ ΡΡ0]16ἃ ἴῃ ΤΠοορη. Ααἀπιοῃ. 

, 4. καὶ μακρὴν πόσοι Ἐξύρν' ὅδον ἐκτελέσας. ΏΘΓΕ 18 ἃ 
Β᾽ ΠῚ1Ϊ]ΔΓ 611}10818 ἰῃ ἀνύω, δηὰ {6 801 ΘΟΠΒΕ ΠΏ ΠΊΔΓΘ. 
ψια6 Μαεκὶ. δὰ ΕΡ. δυρρ!. 1142. 

28, ἕως ἂν ἔλθη ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. ϑϑοπηθ τη 6161- 
ΒίΔη4 {118 οὗ ἴῃ6 ἀδδίγιοίοη οἵ «6Γιιϑαίθῃ, ἃ5 Ευίῃν- 
Τ18 δηα Ῥεἰβίδσιη. Οἰδοῦβ οἵ [6 σοτϊηΐηρ οὗἉ {Π6 
Μ6β8βιδὰ ϑρ γυλ! ]γ, ὈΥῪ {πῸ οἤϊιιϑίομ οὗ (Π6 ΗοΪὶγ 
ΟΠοβὶ; 88 ατοίυϑ8. ΟΥΠΟΣ ΟΡΙΠΙΟΏΒ 866 1η ΡοΪα δηᾶ 
ὙγΒΠ ΡΥ. 

ῷ4. οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον. Α ρῥτο- 
γα] 41 βοπίθησα; 4. ἀἅ. σᾶπηοί οχροοῖ ἃ θοίέογ ἔλια 
(Πδῃ Ὦ18 τηΔϑίθσ. ν᾽ εἴβ. αυοΐίθ8 Ασχγίδη. Ερὶςί. Φ, 29. 
δη νυ ΠΔΌΙΏϊΟ8] ἡ ΙΓΘΓΒ. 

4δ. Βεελϑεβοὺλ. [η (ἢ15 ΓΟΔΟΙΠρ᾽ ὨΘΑΓΪΥ 41} ῃ6 Μ 55. 
ΘΟΟὨΓΙΓ, βυρροτγίοθα ὈΥ 5οῖηβ δῃσιθηΐ νϑβίοηϑβ. {6- 
ΤΟΙΊ6 δἰίογεα (ἢ6 τϑδαάϊηρ τὸ Βεελδεβοὺβ, Ὀδοδιϑα 6 
{πουρῃὲ 1{ τ[Π6 84π|6 ψί ἢ (Π6. Οοα οὗὨ [6 Εοτγοηϊέθϑ 
(ἃ Κρ. 1, 2), οα!6ἀ 313} Ὅν3, 1ογὰ οὐ ΕἸ[68, οἵ 
Ροψθγίι} ἀρδιηϑὶ 168; δηὰά ἴμοβα ΨΠῸ βιιρρογὶ {π8ῖ 
το ηρ᾽ [6}} 5 ἰηδὲ {Π6 «ζ6νν8 80 οδ]] δὰ τς Τοῦ οὗ 
{οἷν δαιμονία οὐυΐ οὗ εοπέειρέ. Βαϊ τῃθῖ6 ἃ΄6 ΠῸ 
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Ἠιδίοτγῖοδὶ ρῥγοοίβ οὗ {Π6 γ,αοῖ, δηᾶ {π6 ρρϑδισῃ 
νοι ἃ ΓΑΙ Γ 866 ΠῚ ἴο ΠΊΡΙΥ »γαἴδο. Βεκλ Ῥεβοὺλ 15 
ἀουθε1655 {6 ἔσο γοδάϊησ. ΤΠ18 δρροϊ δίίοη οὗ (6 
σΠοΥ οὗ ἀδιηοῃβ, ϑαίδη, νὰ8 (1 {Π}:ηΚ) ουπιδὰ στ 
ἃ γοΐεγοποο ἰο Βεελϑεβοὺβ, ἀη8 [ῃ6 σμδῆρο νν88 πιϑαπί 
90 ΘΟΧΡΓΟ88 σοπίθιρε. ΕῸΓ ἴξ νν»88 ἃ δεν ἢ συδβίοτμῃ, 
ποόννονοῦ ἀἰβδγθηΐ τοῦ {ΠπΠ6 ΗἩρδαίμθῃ, ἴο σῖνα ορρτο- 
δγίουϑ ἃρρο!]δίίοηβ ἴο Ὀεϊηρθ οὗὁἨ ψβοῦλ ἐἢον ἜΓΘ ἴῃ 
ἀγθαα. Νον ΗΕΠΕ Ποΐ ΟἿΪγ νγ88 βιιεῖ σοπίθηιρε 6χ- 
ΡΓοβ86ε4, (Βεελβφεβοὺλ ϑ5,ρηϊγιηρ Τιοτὰ οὗ Ὠυηρ, οὗ 
ΓΑΙΠΘΓ, [ἢ ἃ τη ΘΙ ΔΡἤΟΥΙσαὶ 56 η86, 1ΔοΪδέγγ,) θὰ 10 νγᾶς 
8180 {Πγόνῃ οἡ {86 ἔαἰδα αοὐ οὗ (ῃ6 Εϊγοηϊίο5. ἘΕῸΓ 
5 βρη ῆ65 ποὺ ΟἿΪΥ ἄϊιπρ, ὕὺϊ ἑαοίαέγῳ, ἃς Ἠ88 
βεθη ργονϑὰ ὃγ Ειρδιίοοι δῃὲ Βυχίογί, ἘΒεελϑεβοὺλ 
Ψ1} τΒποτγεΐογα ἀθποῖες αοά οὗ, δυΐποσ δπαὰ ὑγοϊηοίου 
οὗ, ΙἀοἰδέγΥ. ΤῊϊ5 ΨΗ], 1 {ΠΙΠΚ, θ6 ἔουπά ἢ πιοβί 
Πδίιγαὶ] δηα ργοῦδϑὶθ ϑοϊεεοη οὗ ἴτἢ6 ΕΠ ου]εο 5 
ΒΟ οποείγοϊθ {Π}5 εοηίγογογέθα 8] 66, 

26. οὐδὲν γάρ ἐστι ἐκ ληη λον ὃ οὐκ ἀ. κ, κι ὃ ο. γ. 
Α ργονεγθίαὶ Ὄοχρτθβϑίοη. ἜΠ6 {τ σαπποῖ Ὀ6 Ἔχ. 
(συ βῃθα, {Π6 Θχοϑ! θῆσθ οὗ τὴν ἀοσίγίηθ Ὑ}1}} αδἱ 
ἰδηρίῃ θὈ6 ἀρρᾶγθῆέ. “ΤΊπιθ ὈΓΙΠρΡ5 41} [Πϊησα ίο 
ρυὺ, 8αν στρ. δηὰ Μεπδβαᾶθι, δὸ ον ἕδη, 
εἰἰοὰ Ὀγ Πβοβοπη). ““Βϑηθ δυίΐίθιῃ, ασυοά οἰπηΐα ἰδπ)- 
Ρυϑ8 τονοϊαΐ, [θβίϊθι.8 οἰίδιη νϑϑεγ}8 Ῥγον Γθ118 οἵ 86ῃ- 
[6 η{11|5. Απά Ηογαςο, Ϊ,. 1. Ερί8:. 6,94. Θυϊοαυϊά 
80 ἰογσγᾶ δϑέ, 1η δργίσυπ ρσγοίδγεϊ εἰα8. δα ϑοβοίί, 
Αἀαρ. Ν. Ὁ. 

Φ7. ἐν τῇ σκοτίᾳ---ν τῷ φωτί. ὅο ραη. Οτ. ἀρ. 
Ἑαῦγ. ΒΙ0]. 7, 106. ἐν δὲ τοῖς ἁπάντων ὀφθαλμοῖς τὰ 
πρότερον ἐν σκότει γενόμενα τολμᾶται. Ατίθδῃηι. 1, 79. Ρ. 
120. ἐν φωτί γενόμενον. ϑορῇ. ΡὨ]1]. ὅ88. δεῖ δ᾽ αὐτῶν 
λέγειν ᾽Ε-ς φώς ὅ λέξει. ἤδποο 15 σοπῆγπιεά δΔη 6πΊθη- 
ἀαδίίοη οὗ Ηογιῆδη οἡ Ριιμίαγ, ραν. 92. κτάμενον ἐν 
φάει, ΚΚρύφα δὲν Μγείθ. σοηραγοβ [1θ8η. Οἵ. 746. Α. 
Αἴδρη. δο0θ. Ο. ϑδοχί. Επηρ. 1, 811. 

97. ὅ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε. ΟἹ [6 ἴΌΓΓΟΟ οὗ (18 ἔοτ- 
τα 866 ὅδ. !. ΙΧ; ἴο ψἤοϑθ ΘΧΔΙΏΡ]68 1 δ4α 
1,1}04η. Ερ. φάσκειν ε. τ. ο. οἱ Ερ. 119. ΕυτρΡ. ΑΠάΓ, 
1080. εἰς τὸ οὖς---ηὔδα λόγως. 80. [80 Ιοῃ. 9, 11. 
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Οταβί. 61. Ῥαυϑδῃ. 7, 22, 2. ἐρωτᾷ πρὸς τὸ οὖς τὸν 
Θεὸν. 

27. κηρύξατε ἐπι τῶν δωμάτων. Κοοῦ5 ΜὨΪΟΝ, ἃ5 
θαοίϊηρ καῖ, ουϊὰ θ6 ψ6}} δἀαρίοα ἰο τπᾶὺ ριγροβθ. 
γγεί8. οἰΐθ8 [μοῖαπ. Ψ. Η. 2. 46. αὐτὸς δὲ ἀνελθὼν 
ἐπὶ τὸ στέγος, ἐβόων τε καὶ τοὺς ἐταίρους συνεκάλουν. 
Αμπὰ 208. Β. 2, 21. ὅ. 

28, μὴ φοβηθῆτε--- γεέννη. ὟὟΥἥ οἴϑ. φιοίθ5 5:Π}1}}8 ρΡ88- 
880 65 ἔγοιῃ Πίοη. ΗΔ]. 8, 62. ΗΙΘοο] 68, Ρ. ὅ4. ΕΪαΐ. 
τ. Ατγγίδη. Ἐρὶοῖ. 2, 2. δηά 1, 9. ἃ 8,18. Ρ]αΐο, 
γδὅ8. Ὁ. ῬὨϊο ΑἸΙοροτ. 1, 64, 47. δπᾷ 2, 419, 256 ; Ρ6- 
51168 Ὠυ ποτοῦ 8 ΒΑὈΌΡΙη Α] οἰζδίίοηβΒ. Βαΐ [Π6 τηοϑβέ 
ΔΡροβίία 18 Φοβθρῇ. 46 Μδοοδβεὶβ 18. (ψῃϊο 1 Παὰ 
ΤΥ Β6 ΙΓ ποίρα ἄοψη): Μὴ φόβηθώμεν τὸν δοκοῦντα 
ἀποκτεῖναι τὸ σῶμα" μέγας γὰρ ψυχῆς κίνδυνος ἐν αἰωνίῳ 
βασανισμῷ κείμενος τοῖς παραβαίνουσι τὴν ἐντολὴν τοῦ 
θεοῦ. Μιᾶς 2 Μδοο. 6, 26. ἃ 7. 9, 29.. δάρ. 16, 19. 
ΒΟΙΚΙΟΥ μ88 δἀἀυσοα τῆΔΩΥ ρᾶ88αρ685 ἴγοιῃ {π6 Ῥἢ1|ο-. 
ΒΟΡΠΘΙΒ; ἔδεην οἵ ψ ῃῖοἢ, ΠΟΘΙ, ἃΓ6 Δρροβϑίίθβ.. 

29. καὶ ἐν---οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν, '. 6. ΝΠ] ΡοΥΙΒΕ, 
416. ΤῆΘ ψοσζάβ ε. τ. γ. ΔΓ6 ϑυβροοίοά, ψιηπουΐ σἂϊ186, 
Ὀγ απ οβδῦδοῃ. ὅ6α 2] η, Η. Α. 1, 81. γΙά6 οἱ 
δομοῖά. ἂρ. Μϑουβοῆθῃ. ἊἋὐοά, βὰγ8 Ραίο ἀβ Τερρ. 
10, σδη δἰίθηὰ (ΠΠΚ6 δπληθηῦ Ὠυμδη γί ϊ5.5) [0 {ΠῚ 8 
Ὀοί 5118}} ἀπά ρτϑαί. 

20. ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν, 1. 6. Ποὺ {16 Κηον- 
Ιεάσα πὰ Ἵοοπβθηΐ οὕ. ΤΓῊΪβ ογπλυΐα 158. ποῖ υηΐτο- 
αϑηΐ ἴῃ {Π6 (Ἰδδβ81041] ψσχΐοσβ. εἴβ. οἱἵθβ. Ηοῃι. 
ἃ. ο. ὅ80. οὔτοι ἄνευ θεοῦ. Ἰαςΐδη. (οην. οὐκ ἄνευ 

θεοῦ : οἴ Ῥ6Γ 1,ρ8ὺ. 1δ. ἄνευ θεοῦ. Αρρίδη. ρΡ. 1154. 
οὐκ ἄνευ θεοῦ. Ἰ)ϊοά,. δ1ο. 1, θ0. οὐκ ἄνευ δαιμονίου τίνος. 
566 ΤῸ 16 ἴῃ Κυρκα δῃὰ Ῥαϊ]αϊγοί ; 4150 ακαῖ. οἡ 
Μοβοῖ. 2, 159. 

80. τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. διρ- 
ὨΙγὴρ [Πα {(Π6 νΘΓῪ 581:28]168ὲ οὐ ΟἿΓ σοῃσθι8 ΓΘ 
νναϊοῃθα ονοῦ Ὁγ Οοά. 80 Ῥεβιοκία, ἢ 18, 4. Νοῆπμθ 
ΟΙΏΠ65 Ο8}}11108 ΟΠΊἢ18 ΟΓθδίιγοβ ΘΡῸ ΠΌΠΊΘΓΟ ἢ 

91. πολλών στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. Μαικδηὰ 
σοπ)]θοίαγοα πολλῴ, ( Ιοἢ ννᾶ5 τοαὰ Ὀγ Εἰ ῃγπι. δηά 
ἹΠΟορΡἢν]. δηά [5 ἰουηά ἴῃ βοιη Μ85.) ἢ {16 ἀρ- 
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Ῥτοβραίοη οὗ ψ ἱοκ. δά Ηδγοα. ὅ, 17, 12. ψῇοβε οχ- 
Δ1068 ΠΊΔΥ ἰΠθγ6 6 866ῃ : δεῖ 1 45 Ὀ66ῃ οὐβογνϑά 
Ὀγ Κυΐη. (Πδὲ {Π6 ΟΓΑΒ ΓΘ ἢοΐ τι8118}}Υ. 80 ἀϊ8)]οΙ 6 : 
δηα {μὲ πολλών [85 τοΐδγθηςθ ἴο (ἢ6 ψογάβ ἐξ αὐτῶν 
δηά δύο. Τα ψογά 18 ᾿πἀθθα 1140]6 ἴο οέλθ)" οὐ]βο- 
(ἰοηϑ, δηά σδῃηοί Ὀ6 δάπη!εἰοά. 

82. ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ. Α ΗδὈτγαΙΒ:, ΟΥ δ ΥγΙΔο 81η, 
ἔον ὁμ. ἐμὰ. Ἴδα ψοιὰ 15 μαγθ ιϑοα ἢρπγαίνεϊῖνυ : 
“ἢ6 Ψ1} ργοξδ8 πῖν ἀοοίγίημθ, Ὀ6 ΟἿ τὴρν 8146. ἴἰη 
1π6 οἴδοσ τηϑιογ οὗ [ῃ6 8θηΐίθηοσθ, (Π6 ψογά ὅμολο- 
γήσω 15 ἴο Ὀ6 ἰΔΚ6η »γοργίὸ ἴῸΓ ΔρΏΟΒΟΟ, 8ῃ|0, ὅς. 
ἔμπροσθεν τῦυ πάτρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἃΓ6 ἃ ροΓΙΡὮΓΑ- 
818 ἴοσ {π6 ἀδγν οἵ Ἰυαρῃηηθδηί. (ἕτοι. Βοβθητη. Ἑυΐμ. 

88. ἀρνήσηταί με---το]εςί, οί οὔ, Ὀίοη. ΗδΔὶ. 8, 
84. Φίλους ἀρνοῦμεθα ὅταν ἀδικήσωσι. ΑἸςΙΡΗ. 8, 40. 
τοὺς γόνεις ----ἀρνουμένους. 

84, μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν" 
οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. ΙΓ ΒΡ} ]168 
μὴ γινώσκειν. 'ΓὨΪ8 85 ἃ ἔογΟ10]6 δηαὰ Ογθηΐαὶ πηοάθ 
οὗ οχργοβϑίηρ (ῃ6 σογίδιην οὗ ἃ ἰὈγθβθθ ΘΟη86- 
΄υθησα οὗὨ ΔΩΥ πηθϑϑιΓθ, ΟΥ̓ ΓΟρΡΓΘβθητηρ 1Ὁ 848 {Π6 
ῬυΓροβα ἴογ ψῃ] ἢ {Π6 τηθάϑιυγα 88 δάορίοά, (ΥΥ̓ εἴ. 
δηὰ δρρ.) [Πρῃι, δηαὰ ὙΥ̓ΒΙΕΌΥ υπηαογβίδηα ὈῪ ἃ 
διυογ [6 ψᾶγ8  ὨΙΟἢ 4υ !ΟΚΙΥ ἔνε, δηα μτγονοά 
16 γταΐϊη οὗ (86 εν δὴ δίαδίθ. Βιυΐ [ἢ18 56 6118 ἴοο 
᾿πηϊ64 ἃ 86086. 

8ὅ. διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοὺ οὐδ λρῖ Τἢ18. α86 οἵ 
διχάσαι Μιϊῃ κατὰ (το ἢ 18 8: σοηουηάϊηρ οὗἁὨ ἔψο 
Ρἤγαβοϑ ἰοροϑίὲγ) 15 Η 6] βηϊϑέῖσ. Τα ροοά Δπὰ {Π6 
6Ν}} ργιηορ 68 ψουϊά θ6 586ΐ ἴῃ ἃ ἐδγῃηθηΐ, δηά, ἴτοιτι 
τῆ6. σοτγυρίίοη οὗ οἷ πδίιγθ, γον ἴοο βίγοηρ ἴου. 
1Π6 πιοϑί ἀ66ρ-τοοίεα «αἰδοιίίοῃβ. [Ὁ νὰ8 ἰοηρ' ἃρῸ 
ΤΟΙ] Κοά ΟΥ̓ ἃ ΨΥΘΙῪ ϑοιίθ ΟὌΌΒΟΓΨΘΓ ἐπ Ἐπ 80. 
Ὀῖορ;. [Δοτί. 7, 84.) ἀλλοτρίους ἀλλήλων εἶναι πάντας 
τοὺς μὴ σπουδαίους, καὶ γονεῖς τέκνων, καὶ ἀδελφοὺς ἀδελ- 
φών, οἰκείους οἰκείων. [1 ᾿ᾶ8 ὈΘΘη {ΓὈΪΥ ορβεγνβά ὈγῪ 
Ἰθεπιοογαῖθβ, νι) 1158 ϑϑηξθηςθ, ἢ. 04 (Ὧρ. ΒΚ.) (παῖ 
[Π6 δητἰ68 οὗ Κιπάγοα γα τ 0ἢ τλογα Ὀϊ{6Γ ἤδη 
{Πο86 Ὀοΐνσοη ΟἾΠΘΓ ΡΘΙΒΟΏ8. 

86. ἐχϑροὶ τοῦ ἀνθρώπου, οἱ οἰκιακοὺ αὐτοῦ. ΜοτῖΘο 
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ἸΒΌΔΠΥ οἱ οἰκειοὶ, ΨΏΪΟΝ Ἐπιγηι. Ππᾶ5. 15 ἢ18 ρᾶγά- 
Ρἤγαϑθ. Ρμιοβίγ . Α. ὅ, 85. Ρ. 218. πη. ἐκπεπολε- 
μεῖσθαι (τοΔἀ ἐκπεκολεμῆσθαι) πρὸς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον. 

587. ὁ φιλών---οὐκ ἔστι μου ἄξιος" 1. 6. ψοτγίῃν οὔθε- 
ἴῃ ΤΩΥ ἀϊδβοῖρ]8. τοῦ. δηὰ οίβ. ἤανθ δρροϑι δὴν 
εἰζοἃ ἔτοιῃ Ηΐδγοοὶ. καλὸν μὲν τῷ θεώ πείθεσθαι, κάλον 
δὲ καὶ τοῖς γονεῦσιν----εἰ ὃὲ πρὸς ἄλλο μὲν ὁ θεῖος νομος, 
πρὸς ἄλλο δὲ οἱ γονεῖς φέροιεν, μαχομένης τῆς αἱρέσεως, 
ταςς ἀμείνοσιν ἔπεσθαι δεῖ, πρὸς ταῦτο μόνον ἀπειθοῦντας 
γονεῦσι, πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ τοῖς θείοις νόμοις οὐ πείθονται. 
Οομρ. 4 Μδος. 7, 20. 25, 28. 29. Εριοίείιυϑ, 8, 8. 
βᾶγβ ἴΠ6 ἔτι σοοά 18 ἴο 6 ρῥγεέεσσε ἴο δυθγΥ σοΐδ- 
ἔνε [16. Ὗἴοιι ἃγὸ Τὸν [δίποε, μα δά 5, θυ ἢοῖ ΤΥ 
ζοοί, ἄς. Βιυ Κίον. 

838. ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν, 1. 6. 15 ποῖ ργΓΘΡΑΕΘΕ 
ἴο ϑιθδσ (Π6 ψογϑὲ δν1]8, θνθὴ 186 πιοοῖ οσγιοὶ δηᾶ ρ- 
ποσηϊηΐουβ ἀραὶ. ΑΜ ογυςσῆχιίοη νγὰ8 ποῖ ἃ “εν 15. 
Ῥυμιβιηθηΐξ, {π18. πηθηςοη οὗἁ 11 ΤΩΔΥ 866} Ὀγορ 6 ι}- 

οδ], δὰ ἰο μανα δ υἀδα ἴο 5 ονη ογυοϊῆχϊοη. Πα 
{πΠ6 ῬΘΙΒΟΠ8 ἴο θ6 ογυοϊῆαοά θογα {Ποὶγ σγοβϑ 15 Κόν ἢ, 
ἃ5 Μ6]1 ἔγοπι ἴΠ6 δογρίισθ 48 ϑοῖηθ ραβϑϑαβοβ οὗ {6 
ΟἸαβϑὶοβ ργοάδυςορά Ὀγ ὟΥ οἰβίείῃ ; Οἷς. θῖν. 1. 26. ΡΙμέ, 
δὅδά4. α. Ατίοιῃ. 2,61. ΝΙάο 1,109. ἀ6 ὕτυςε, 4, δ. ὅ66 
ποία ἢ 427, 38. 

38. ἀκολουθεῖ ὀπίσω μουι Τ]159 ἸΏΔΥ 5θϑη δὴ Ηἢ6- 
Ὀγαίϑιη, οὐ Η 6 Ιθηϊβις Ρ]θοηδβῖα; μὰς 1 18 ἀοείδη 66 
θΥ Ατίβί. ΡΙυς. 18, ὅς 759, δ 1210. 1μοΐδῶ. Νὰ 2. 
Ηετοάίδη, 4. 1, 6. οἷο Ὀγ ΥΥ εἰδίβιῃ, 

89. ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὑτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν. Απ 
δουίς αἸοίαμη, 8ὴ ΟΧΥΓΔΟΓΟΏ, ΟΥ ἃ βογΐί οὗ Ῥαγοπομπιδᾶ- 
814 Ὀδύνθθη {Π6 ὑχο 56η868 οἵὁ ψυχὴ (ηδηλεῖγ, Ηΐδ απ 
40}). ΠΟΘΙ 15 4180 ἃ αἰορία ἴῃ [Π6 νοτγα ἀπολέσει 
Δηα εὑρίσκω. . 1.18 18, ϑᾶγ5 Κυΐϊη. 828ὴ Ηεῦγον ἱπηᾶρθ 
οἵ β] πον, ἀπά ἴῃ {ἢ|5 8686 1{ οὐρῇς ἴο θ6 ἐδ Κοὴ ἴῃ 
(ἢ [Ὁ] ον ηρ ννοτ9: ἀπολέσει αὐτήν, δῃ ἃ εὑρήσει αὐ- 
τήν. 6 βίθάθηϊ Μ1}] ρδγοθῖνθ βοῇ! βἰπι δεν ἴα 
οαϑὲ οὗ πουρσᾷς δη4 ἰυτη οὗ Ἔχργεββϑίοῃ, (ὁ {π6 ποῦΐθ 
Ραβϑβᾶρα οἵ “ινθοηδὶ, δεῖ. 8. διιπιιπι ογράθ Ποία 5 
ΔΗΪΠΊΔΠῚ ὈΓΕΘίδγγα ριιάοτὶ, ΕΔ Ῥτορίοσ νἱϊδπὶ νἱνοπάὶ 
Ρεγάθγθ ὄϑι588. ᾿1Ὦ1Β ΠΊΆΧΗΝ 15 ΘΠ] Π4}}Υ ἐγ ἴῃ πμ}}1--᾿ 
[ΔΓῪ δῇδλιγβ. δ86 ὟΥ οἰβίθιη᾽ 8 οἰ αββὶοδὶ οἱϊαιί'οῃβ, ΠὨίοη. 



5Τ. ΜΑΤΤΗΕΥΥ, ΟΗΔΡ, Χ. 190 

ΗΔ]. θ, 9. Ατγίδῃ. Ερ. 4, 1. Ετοηῖ. 4,1, 16. ῬἘΠ]ο. 
ἀς ογ΄. 2, δ74. 12. Χεη. Ογγ. 8. Ηοσαϊ. δαί. 9, 8, 18. 
ΨΖυβδίη. 20, 8. θυπ τοῦ] πομοβίὰ αυφγυηΐ, [6 ΠΟ ἴοσ 
νἹσογιηΐ: 6 8114 οδυβα νἱοίογα 10 αυδπ αὐοά 
ἀδερογανογιηΐῖ, ΠῸ 881ὴ6 ἸΏΔΥ δ6 5416 οὗ (γ]5{᾽8 
ἡἸ8ο 0165, Ὑ μοῖθοσ ψὰ τεραγὰ (18 118, οὐ (Π6 ποχί; 
ἴογ ἴῃ τἢ 6 ΓΌΓΙΠΘΣ 6488 ἴΠ086 ψῇο ρῬδύβονογα ψ ἢ σοη- 
ΒίΆ ΠΟΥ. ΟἾΘἢ Θβοᾶρα ουὔΐ οὗ [Π6 ρεραίοϑι ἄδηρεσθ, Β6- 
γοῃα 4}1] ὌοχρϑοίδίίΊοῃ. Τῃυ8 ψογα Ῥεΐοσ δηά βι] 
(δά {ποβο ΟΠ γιβιϊδη8 σγῇο 10. {Π6 ον 8.) ΤᾺΣ ΘΓ α1- 
νΙΠΟΪν ψαζηρά ἰο ψιτπάγαν ἴο 6114) ργοβοσνεά. Τῆς 
σοΟΠίΓΑΓΥ ἴοοκ ρῥΐδοθ ἴῃ [Π6 ο456 οἵ 489, Δη4 4180 οὗ 
(Π086 76γγ8 Ψη0 γοίυγηθά ἰο 6 γυ84 161: {Π6Ὺ ἰοβί {ποὶσ 
᾿ϊν 68 Ἢ [Π6 ΝΟΙῪ τηϑάβαγα ΜὨϊοῆ, Ὠυτϊηδην βροακίηρ, 
βαοϑιηδα ᾿Κ Ὺ το ΘΏΔ016 {ποτ ἴο Πα δῃηα Ὀχϑβϑσνυθ 1. 

16. πονονοσ, ψὸ τορᾶζγα (Π6 ποχί ἷρ (νοι Ο τιϑὲ 
ἢ88 Ἔν γ 8πὰ ἢ ΘΗ͂ν ἴῃ νίθνν, ἃ8 Ὀεϊηρ' 16 ΟὨΪΥ στρα] 
18) {π6 ἐγ ἢ οὗἩ τῆς δροίπαρπ νν1}}} θς γοῖ τῆοσθ ἃ 
ρΡαγοηΐ: ἔος Βα ψῆο δραηάοῃβ (ἢ γίϑέ δηὰ ἢξ5 Ἀεΐϊ 
σίοη ἰοῦ Μ1]1 οί ἥπαά, οὔ ποῖ Ἰοῃρ ᾿γέβοσυο, 
θαι 1 ψ ὨΙσΘἢ Π6 1Π8 βίι 4165 ἴο Βᾶν6 ; 6 Ὑ71}} ζῆογο- 
ΟΥ̓́ΘΓ ἱΠΟῸΓ 8 σογίδιη [088 οὗ [Π6 Οἴδεῖ, δῃὰ ῥγεοϊρίδὶθ 
ἢ 56 17 ἴο οἰθγη δ] ΓΊΒΌσΥ. . Οἡ (ἢς σΟΠΈΓΑΓΥ, ἢ6 Ψῆ0 

15 σοῃϑβίδηξ ἴῃ ἤάο]Ὑ το ΟἸσῖβὲ, Ψ11 ᾿ηἀθθὰ Ἔχροβα 
1116 118 ἴο ἀδηρεγ, γαῖ 6 ψ}}} ποΐ ᾿τητηθ ἤϊε! νυ ἰοϑο 
{ἴ, ΟΥ 11 6 Βῃοιυϊὰ Ιοβ6 11, μ6 ψ}}} γθοοῖνο 1 θδοκ ἔγομι, 
{16 απ οὗ Οοὐ νε ἢ ἀρδυπάδηΐξ ᾿ηἰεγοδί, Ὑγοίβ. 

40. ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται" Δα σΟΠΒΘΩΌΘΠΗΥ 
[ (δι τϑοοινοίῃ μοί γοὺ τοοθινοί μοί 6. Τῇο 
ἰγοδίιπθης 5ῃονη ἴο 8 ΔΙΏ Α5ΒΔΠΟΓ 18 1 ἴδοϊ Ββονῃ 
ἴο Π8 ργίποα. Υ εἰϑέεϊη δῃηά δοποοίίρϑη ἢᾶνα 1}}ι|8- 
ἰταϊθά 118 ΌΥ παπΊοσγοιβ ΕδΌὈΙ σα] οἰϊδ(!οἢΒ. 

41. εἰς ὄνομα 15 ἴον ἦ, αυ αιιδίοπυ8 αυ1ἃΔ. Α͂π Ηδο- 
Ὀγδίϑιη, β8Ὺ (]488. δηα ψοχγβίιυ8. δεα ν᾽ δἰβίθι η 5 δὴ- 
Νίη!ςο8] οἰϊδ!οη8. Ὑοῖ Ἕχδιηρ 68, οί (58: ΠΉ1|8γ, οὐ- 
οἂγ ἰη Οτεοκ δηὰ 1,δ01η Ρἢγδβθοϊοργ. [{ ννδβ ἃ 96ν- 
ἰδ ρσονεσῦ, βᾶγ8 ᾿γ οἰβίθδιηῃ. Τπυ8 1,οἱ Δηα ΑὈταῃδπὶ 
γϑοαδινοᾶ δηρβ]β, θὰ ποΐ 1η {Π8 ἤδῖηθ οὗ Δηρε18 ; 1- 6. 
ποΐ βαρροβίηρ; {᾿δπὶ 10 θ6 Δηρο}8 (Η δργ. 18, 2). Βαϊΐ 
1(Π86 ψίάον γοοεὶνοὰ ΕΠῚ45 ἴῃ 186 Ὠδπι6 οὗ ἃ ρεορἰιοί 
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(( Βδερ. 17), δ)ῃιά 1ρδη τοσαϊνοα 9460} 1η {Π|6 Πᾶπ16 
οἵ ἃ υ8ῖ πηδῃ:; δηα {Π6Ὺ γθοοινβα ἃ γοναγά ἔγοιη (ἀοά. 
προφήτης ἰ8 Ἀ6ΓΕ Ἰεραίι8 ἀἰνίηι8. 7 εί8. 

42, ὃς----ποτίση ἕνα τῶν μικρῶν. ΤΠοβα Εοβοητ}- 
Ι6γ Πᾶ5 ῬΧΟΙΧΙΥ οχρ δηθα ἴο τηθϑῃ, πΊθη οὗ ἢ0 γδῃκ, 
ἀϊρσηϊίγ,, χα. ΒΕ 1 ργοίογ (στ ΕἸ. πὰ ὙΥ εἴβ8.) 

᾿ [0 υῃησρογβίδηα (ἢ6 ψογὰ 88 δηὴ Ηδθργδίϑιῃ ἀδθηοίϊηρ 
ἀἰϑοῖρ 68, ἃ8 ορροβθά ἴο πηδϑίθιβ. Βοϊΐθη δῃηὰ Κυι- 
ὯΟ6] οὔϑογνθ, {πὶ ΤΏΡ βιρῃϊῆθα οί ραγυτδ ἈΠ αἶδ- 
οἱρμῖμδ. 'ΓὮΙΒ 18 ΒΙΓΟΏΡῚΥ σοηῇῆγιηρα ὈΥ ἃ ρᾶδβαρα οὗ 
Βογοβομιῃ. ΒΕ. 42, 4. 8Ὶ᾽1Ὶ ὨΟῺ ρᾶγν}} ΣΦ ΔΡ ποη βιιηΐ 
ἀἸΒΟΙΡ.}1, 51 Ὡοῃ ϑπηΐ αἸΒορυ}} θη ϑ0πηΐ βαρ η 68, 
ὅς. 

42. ποτίση---ποτήριον ψυχροῦ. 80 ἘΞ ἘΞ ΟἽ ΩΡ 
Ψογθη.. 16, 7. (Καϊη.) Ῥογθδρ8 ποτίδειν ποτήριον ΤΠΔΥ 
Ὀ6 ἃ Ρἰδοηδϑβπι ἔοῦ ποτίϑειν, ἃ5 1 σθοκ πηοβί νου δά- 
ΙΩΪΐ δὴ δοουβαίνο οἵ ἃ που οὗ σορῃαία 8θη86. Ὑ186 
Μαίῇῃ. αγ. σσα. δΔῆδγ ψυχροῦ [ΠοΓα 15 δὴ 61110518 
οἵ ὕδατος, ν Ὡ] ΓΟ ἢ 18 ΒΡ Ρ]16α ἴηι Ματῖ 9,41. [15 ἔτο- 
αυθηΐ ἰπ ασθοκ. Οὐδ βιπηϊαγ ἴο 1 οσουτβ ἴῃ {86 
[δὰ πογαβ ἔτριάα δηὰ ρ6]148, 861}. Δα. Τὸ ρῖνα 
8 ἀτἢ οὗ νδίϑσ 88 ἃ ρσονθσθίδὶ ρῆγαβθ ἔοσ ρὶνίηρ (6 
51η868{ {πιηρ. Τῆι81η 2] 184η. Υ. Η.1, 21, 82, {π6 
ΡῬεγϑίδη ψῆο δα ποίμίηρ 6186 ἰο οἷον Κίηρ Ατία- 
ΧΟΓΧΘΒ (πα 10 νψὰἃ5 116 συδίοπι ΠΘνΘΓ ἴο ἈΡρσοδοὶ (Π6 
Κιηρ ψΠοιυΐ βοιη ρῚ Ὁ) [ΔΚ65 ἊΡ τυαέον' ἔγοτῃ [ἢΠ6 ΓΙΝΘΣ 
ἴῃ ἢ15 ἢδηά8, δΔηἋ ῥργοϑθηΐβ 1ἴ. δ114}}, Πο νοσ, 88 11 
ΤΊΔΥ 8661), {1118 νγὰ8 ὩΣ αἰνᾶγβ ρίνθῃ. Τα 96 νν5 Πᾶ- 
Ὀι0.4}}Υ γοξιβθα 1{ ἴἰο (η6 (ἀθηι68, 48 6 ἰϑᾶσῃ ἔγοσῃ 
ψινοηδὶ, δῖ. 14. 108. Θιυεβείυτα δά [οηΐθη 80108 ἀ6- 
ἀυσογα νϑῦροβθ.0 Νοῖ ψὰ8 1 αἰνψαγβ ρταπέρα ἰο {Π|6 Ὁ 
ΟΜ ΘΟ Γγθη. ΤὮμ8, ἰῃ (ἢ6 ϑίογυ οὗ βϑδδς δῃηὰ 
Β Όοοςδ, 15 Παγγαίθα Ὀγ Ψόβορῆι8, 84, 24. ἤθη [8886 
Α5ΚΒ8 [ἴὉΓ ναί αὖ {16 ψ6}1], δῃά 158 γοΐιβοά, Βδθθοςδ 
ΓΘΡΓΟν 68 ἴΠ68 ἀδηῃ)86}8, βαγίηρ, τίνος ἄλλου κοινωνήσειν 
πρὸς ἀνθρώπους αὐτάς ποτε, αἱ μηδὲ ὕδατος μετέδοσαν. 
Απά, 48 Ευςηγη 5 δηὰ ᾿ΓΒΘορ γ]δοὶ οὔϑεγνα, {Π6 
δι γὰ8 πιδ4θ 8118]}, {πὶ πὸ οπα ταϊρὰϊ ρ]αδα ρο- 
ΘΙ 1ῃ ΘΧΟΙι86 ἔογ παρ] οί ηρ' [15 ἀπίγ. 

42, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὑτοῦ. Οὔδβετνο 186 6[6- 
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σϑηςα ΟΥ̓ {Π||5 ἐέοέες, οὗ σις ἢ τηδὴγ ΟἸ 5516 8] Ὄχϑῃ)- 
“Ῥἰ68 ἃγὸ ργεοάυοσρά ὃὈγ Εἶδηθγ δηὰ ΥΥ εἰβίοίη. 

ΓΠΗ͂ΑΡ. ΧΙ. 

ΨΈΚΒΒΕ 2. ἀκούσας ἐν τῷ δεσματηρίῳ. Δί Μδοπεηυβ, 
οἵ ψ ποῦ Ψόβορῃι8, Α. 17,77. ἰγϑαῖϑβ. 

2. τοῦ Χριστοῦ. ΟὨΏΡΌ611 {ΠῚ Κ8 (Παΐ ᾿Ἰ]ησού (16 
τοδάϊηρ οὗ ἃ ἔδν Μ55.) 15 Ῥγο δ Ὁ {Π6 {τὰ οπ6. 
ΤΠ νογὰ Χριστος 18 ΠΟΥ, 8805 ἢθ, 1564 ἴῃ {Π6 Ο09- 
με 88 ἃ ὈΙΌΡΟΙ Ὠδηη6; [ἴ 18 {Π6 Ὠδπη6 οὗ δὴ οἔῆοςθ. 

ΟΒΌΓῚ δῆβνοσ, {Π]18 185 [ῃ6 νΟΥῪ ᾿ππροτί οὗ {π6 ννοτά 
ἄογο. ΤὮοδβο ἔργα τοῦ Χριστοῦ ἃτ6 Ψ6]] Ἔχρίαϊηθά ὈγῪ 
γνειϑίοϊη, ““ ἀδθάβ βϑυσῃ: 85 ἴπΠ6 ον8 οχροοίθα {Πδΐ 
{Π6 Μοεββίδῃ ψου]ὰ ρογίοσιῃ." 2 ΤΊη). 4, ὅ. 

8. εἶπεν αὐτώ" Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος. Φοἤη Πδἀ ογάογοά 
{Π6 πὶ ἴο πη π1Γ6, δγί ἰἢου Ἷ: {Π40 18 σομ]ηρ᾽,-οἶϑ ἴο 
σομ]6. Κυ!ηοοὶ ἰακοα 1Π6 ῥσγθϑοπί ἔογ {ἢ6 ἔπέιγο, 
ψΠΙΟἢ 18 ἀδιι8] ἰπ (6 Ηδῦτγονν ἤθη {πὸ (Π]ηρ᾽ Βροίκθη 
οὗ 18 σουίδίη. ὅο Ασί. 8, 2. ψἤδγθ εἰσπορευόμενοι 18 
1 ογομδηροα ὙΠ οἱ μέλλοντες εἰσιέναι. Ὦὔροη 1Π6 
πιοέϊυθ οἵ 1}}18 ΘησΌΪΥ (Π6 Οὐοτηπιμοηίδίογβ γα ποῖ 
αῷγοθα. Α8 [ἰ 15 ποΐ αἰβε πο Υ τηθ]οηθά ΨΥ “0ἢη 
86 ῃΐ ΤΠ ΘΒ8ΘΏΡ 615 0 (γβῖ, γα ἅγα τοἠυςσθα ἴο σοῃ]θο- 
ἴυΓγ68. ψπ8{. Μαγίγυ, Τοῦ}. 1 ρῃείοοι, Βοδυβ Μδο- 
ΚηΙρῆξ, [6 ΟἸεογο, Μαῦγυ, ΝΥ εἰβίθιη, ΓΠα85, Βαίί, 
δη4 Μ|η5, {δηῖκ ἰῃδι Φοῃη βοηΐ οἡ βοσοουηΐ οὗ ἀοιιδίβ8 
Δα τη ϊβρίν!ηρθ ψῃϊοῆ οσοσουγγοα 10 Πἰπιὶ ἀυγσίηρ ἢ 8 
πηρτιϑοπιηθηῖ. Βυὶ Ηδιτηοηά, Υ μεν, Πϑοάάγιαρο, 
Ἐν γπιυβ, ὙΠΘορΉγ]αςί, Οταροσν Μδρηυβ, δηά 
οἴδιοῦβ, {ΠῚΠ1Ξ ἢ6 βθηΐ, γαίθογ ἴο βδιιϑυ ἢ18 αδοίρέξε᾽ 
ἀουλίβ (ἤδη Πὶ8 ΟὟ ; ἔογ Βα σου] ἴανα ὩΟΠ6, μαν!ηρ' 
Αἰγθδᾶν θοόγηθ δυηάδης (Θ5ΕἸΠΊΟΠΥ ἴο ἢΙ5 τηϊδϑίοη. 1 
ΠΊΥ561} ΘΠΓΓΟΙΥ δββοηΐ ἴο 1Π6 ορίπίοη οὗ Κυϊηοεὶ, 
Πδιηοῖυ, (ἢδὺ Φομη ἀἸὰ ποῖ 86 Πη4 τη 556 Ώρ ΓΒ ὈΘοδιιβ6 
ἢ6 δὰ Ὀερυπ ἴο ἀουθῖ, θυ ἕο 1Π6 ρυγροβθα οἵ οχ- 
οἰηρ Ψ96818 ἰὼ ἰοβθὸ ΠῸ {1π|6 1ῃ δηϊογηρ οὐ {παῖ 
οαγίμν Κίησάοπι ψοἢ Πα Πἰπι861 ρογμαρ5 Ἔχρθοίθα. 
Ἐρι, 88 Βοβθηγ θοῦ ἢ85 Μ6]] σοιηδικοά, δῆσον Βαῖΐ 
ἴῃ ἢ15 Πιβδογίδιϊίοη οὐ {π8 βυδ)θοίὶ, {παι 1 ἀοε8 ποί 
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Δρρεδῦ τ βοί ον 9οπ πδα Ὀδθη ἱπίογμηθα ἔγοπὶ ΔηΥ 
οἴδαγ βοιγοὶ ἤδη {6 δοηρίυγοβ οὗ {ἴπΠ6 ΟΙα Ταϑία- 
τηϑηΐ, ψῃδὲ Βῃου ἃ 6 [Π6 -[Δί6 δηα σοηῃάι!ίοη οὗ {Π6 
ΜΘ βϑίδἢῃ, δηῃά βϑρϑοῖα!ν δὲ ψ δὲ (π|6, δηά ἴῃ ἢ δί 
ΤΏΔΠΏΘΙ ἢ6 8δοι ἃ σοϊηπΊθησα 8 γείρη, ἴο ρυ ΠΟ 
ἄοοϊασγο Ὠἰμηϑο 1η6 Μροβϑιαῃ. Ηρθηςα 7ο η, ψ}0, 
το ψῃαΐὶ νὰ Κηον οὗἉ Ὠἰ8 1186, ἀΙβοοιγβοβ, δηὰ ἔογ- 
ἐπηθρς, ἰ8 δάμη ἰοἀἃ ἴο αν Ὀδ6οη οὗ 8) δγάθηξς (6πὶ- 
Ρδγ, ἱπιραίίδης οὗ ἀ6]αν, (ρθγῆδρϑ ππρθαϑὺ δὲ ἐπ6 τὰ - 
βοῖνα πιδἰπἰδί πο ὈΥ «6818 ἰονναγήβ. ἢϊπ,}) Ψῆο0 80 
ΒΆΡΟΣ οχροοϊθά {Π6 σομητηρησριθηΐ οὗ ἴΠ6 Μέ68- 
5148 Κιηράοῃι, ψῆο Ὀυγαΐ ψ ἢ ἀσδδβῖγα ἴο ὑγοπιοίθ 80 
Βοοά ἃ σᾶιι86, Ψῆο0 [δα 80 βιαίου] Υ ΟΥ̓ βθὴν 1ῃ6 
γαϊηἀ49 οὗ (Π6 6 ν»8 ἴοσ {π6 δάνοῃηϊ οὗ (ῃ6 Μεοβϑιδῇ (οὗ 
σῃοῖ ἢ6 ψγἃ8 ρουβυδαάθα (δὶ ἢ6 ψγἃ8 (ἢ6 ὈΓΘΟΌΓΒΟΥΙ), 
δηά ψἢο πον, ττόνῇ ᾿ηἴο θοΠα5, νν88 σοιῃροϊἰοα ἴο 
οααδ6 ἔγοιῃ {Π18 ροοάϊυ ψοσκ, δὰ ψῆο Ποροϑα {πδὶ 
μα βῃοιϊαὰ βανθὸ ὕθθθῃ δ] νογοά ΟΥ̓ «6811, ἀ651:Γ68 .6- 
8:8 ἰο ΡῈ ἰπ8 ἰηϊογτγοραίοα 10 8158 ΠϑΠΊ6; σὺ εἶ ὃ 
ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν ; Ατί ποιὰ ᾿ηἀθεα [6 

659518}} ἢ [οβὲ μοι βυϑίαδ!η [ἢ 6 οἢδγαοίογ ο (ἢ6 Μ68- 
βία Ὅὸ πῖσῃς ἔληου ἰΠ81 (Ποὺ ογί ποῖ. [8 ΔΏΥ 
οἴδος ἴο Ὀ6 ὄἜσρθοίθ! ἢ Νο: ψἤγν ἴπθη ἀοβὲ {Ποὺ 80 
Ιοηρ ἀοίαν ἴο ρυ 18} δηα ρῥτγοῖδθϑϑ (ἢν ΜΙ 6 β8: Δ 8810 
Τῖ8 νον οὗ 1Π6 βιδήοοι 1 θοίίονα ἴο 6 σοσγθοῖ 88 
αν α ἱέ ξοος; Ὀὺϊ 1 οἸηϊ{8 (ο βίδία (Π6 πιοσέ ἱπιρογέ- 
απέ ρυγροβα οἵ 705 τηθ588ρ6, Πδιησὶυ, [Π6 βα[18λο-. 
ἐἰἴοῃ οὗ βοπιθ οἵ [15 ἀ15610168 ψίιο, βίυ τ] ηρ' αἱ (86 
ὨνΟΔΏΠ.6858 Οἵ ( γιδι᾽ 5 Ὀἱγίῃ, λυ} ]6 πλοάο οἵ Πρ, δα 
υπατηριουπ σοηδωςΐ, Δα ρηἰοτγίαϊηοα ἀουδέβ οὗἨ ἢ Ϊ8 
μοΐπρ (μ6 Μεββίδῃ : ἴῸΓ τυΐοδ6 ϑαιιϑἰαοςοη, μογοίοσο, 
{168 ΣΔΘΒΘΘΏΡΕΟΙΒ ὝΘΓΘ δθηΐ, δῃα δραϊηϑί σοι, δηά 
οί ἀρεἰηβί οΐηπ, 88 τηοβὲ σοιῃῃθηϊαίοῦϑ τηδ ἰδίῃ, 15 
Ιανϑ θὰ {η6 ρσϑηῖ]α γσορυκα σουσῃθή ἴῃ τΠ6 ψογαϑ 
“0]68864 15 ἢ6 ψῃο᾽ 8384}} ποῖ ΡῈ οἴεμπαθα 1π πηθ.᾽ 
Νοιν δίδηάτηρ ἴΠ6 ἰοηρτ ἴο το (ἢ 18 πού ἢδ58 
αἰτοδαν οχίθηάθά, [ σδηποῖ οοποϊυάς ψηπουξ οηίογ-. 
ἴηρ ΤΥ ῥγοίεϑί ἀρϑίπϑί ἴΠπΠ6 τηϊβίακϑη (θὰ ἴοο ργενδ- 
Ἰθη{) ποίίΐοη τῇ ΨΦοἢῃ βθῃηι ἴο 88 {|8[0 [ν18 οἱυη ἀουβίδ, 
δῃὰ δἀνεσιίηρ ἴο ἰδὲ βρθοίουβ ἔοσῃι τῇ ἡ ΒΊοἢ {Π6 ἢγ- 
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ΡΟΙΠ 6818 185 ρυΐ Ὀγ {6 40]6 ρβῃ οὗ ῬΥ͂εἰβίοειη. [1 τῆ68 
ἀἸ8ο10}68 οὔἱγ ἰδ] ἀοιρίρα, νδί ποοά (αβκα ἢ6) ἴῖο 
86ηἀ 8 πιοϑϑᾶρεξ Ἦν88 1{ (0 σοηῆττῃ (86 ἠἰβοῖρ]68 ὃ 
Βυΐ ποίμέηρ οοὐ]ὰ θεὲ δά δὰ ἴο ἐθ ἔογοβ οὐ οσυϊασ 
δηα διισίου αγ ἀριηοηϑίσείίοη. Νοῦν, 1 νὰ υπάοι- 
Βίδ ἢ 10 85 ΤΕίουσηηρ [0 8 8ΟΓΠΡ]6 τη ὧολη᾽5 τηϊηά, 
411 18 οἰδασ.0 Βιυιΐ ϑυγο υ 41} 15 οἰθὰγ ψιτπουδ γοϑουίηρ 
ἴο {π18 υπδυϊδογΖθα Ὠγροίμοββ.Ό. ΟΥ {π6 ἔνο γϑᾶ- 
8008 Π]Οἢ 1 ρ06116α Φοῆηῃ (ο βεηα (δ τη ΒΒΘΠΡΈΣΒ, 
οὯ6 “85 ἴ0 Θχοῖίθ «6808 ἴο ἀΕΙΔΥ ΤῸ ἸΟΠΡῈΓ ἴοῸ δηΐοι 
υρόη 818 Κιηράοιη. Νον ἐγοπὶ (6 ψογάβ οὗ οὖγ 
1, οὐ 8 ΔΗΒΊΓΟΙ, θη ΡΙΟΡΟΣΙΥ 1ηἰοιΡγοίθα, ἰἱῈ νιὶ 
ΔΡΡΘΑΣ πδ΄ οὐ Ιογά υπάεογρίοοα ἐῤὶς μμγρονγέ οὗ 
“οδπ᾽ 8 ̓θβϑβϑᾶσθ. Αμηά (Π6 νογάβ οὗ (δαὶ δῆβισοῦ γϑ- 
ἔδγ ἴἰο 1 ρἰδιηΥ οπουρἢ [ῸΓ ὡοίη ἴο σοιηργθ θη {Π 6 
86η86, ((πουρὴ ῬαΓΠΔΡ5 οί ἢϊ5 ξδοὶρίδδ,) υεΐνιο}} τνᾶβ 
811} {πὲ 9681:15 1ηἰδηεα. Βα ψογαβ οὐ [Π6 δηβίψεγ 
ΙΏΔΥ δὲ 1Π18 ρΡΑΓΔΡΉΓΑΒΘα : ΥοῖΣ Θχοϊΐθ πηὰ ἰο ἢ88- 
ἐδ {πΠ6 Τσομπηθησοηθης οὗ ΠΥ Κιηράοιη. Κηον, 
τη, (μδὲ τῶν Κιησάοπῃμ ἢαίῃ αἰγοαάν οοτημοηοορά, 
1, 6. {Π6 ὈΠηὰ τοοοῖγο {Π 61 βρη, δῃηα {Π6 Ἰαῖα ψα]Κ, 
186 Ἰ6ροῦβ ἅγα οἿἰθδῃβοά, δηὰ (Π6 ἀθαΐ ἤθασ, {ἢ ἀδδά 
8Γ6 ΓΑΙΒΟά ὕ0, δΔηᾷ (ἢ ΡοοΥΓ ἢδνο (μ6 (χο8ρ6] ργθβοῃβά 
Ὁ {ποιὰ : δηά {818 18 8ἃ}} (ῃδΐ τὴν Κιηράομι, θοϊηρσ 
βρίγιζυαδὶ, 15 πιο ἀοα ἴο οἴἴδοί. 

8. ἡ ἕτερον Ἐρυσόχο εν: Οὔδβοενθ, {Π158 15 (η6 ϑ0Ὁ- 
ἡαποῦνα ρῥγοβϑοηΐ, ἔογ {Π6 ᾿ηἀ!οδίϊνα διΐαζα, τοηάογ, 
“ὁ μιδέ ιῦ6, 476 τ06 (ο Θχρθβοΐ δηποίῃοσ ἢ" 

ὅ. τυῷλοὶ ἀναβλέπουσοι. Βδραΐη {Π61Ὁ βῖρῃξς. ὅ7,ε8- 
ἰοῆ. 80 20, 84. Μᾶς. [0, 51. 1λις. 7, 92. Αςί. Φ : 
δοὰ οἴϑῃ ἰῃ {π6 ατοοῖκ συιΐοτβ. [6 15 ἰηάοθοα υβοάᾶ 
ΟΠ06 ἐκιργοργιὸ οἵ ἃ Ῥϑίβοῃ θοῇ ὈΠ1πᾶὰ; ψἤΘγα ἀεοῖ- 
»ῬΕΓῸ Μ11}} ὁοῶνου ἴδ ἰγαεβί ἰῴθα. ὙΠ6 Ῥχοθθῃΐ Ρ85- 
ΒΔρ6 18 Δη ἀσεοημποάαίέοη οἵ 15. 85, ὅ, θ. 

ὅ. πτωχοὶ εὐαγγελίϑονται: ᾿ΓΠ15 15 Θαμ4}}ν ἔσται, ψ ἢ 6- 
ὕλοσ νὰ ἰαίκε πτωχοὶ ἴῃ ἃ Ῥῃγϑιολὶ, ὉΓ 10 8 τη ϑίδρῃοσι- 
ς8] βθοβϑθ6. Οἱ {Π6 ψοτὰ εὐαγγελίξδονται 866 Ἦ οἰϑίοπ 
δηἃ δο[κιἰθυιϑηογ. 

6. καὶ μακάριός ἐ. ὃ. ἐ. μι. σ. ἐ. ἐς Ματκ]αι ρτο- 
ΒΘθ8685 {818 ρμιιβοϊιαίίοη, καὶ μακάριός---πὰ (6 5814} 
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τηδδηϊηρ, 1 ΒΌΡΡοΟΒΟ, [0 βἰρσηϊν (παΐ [Π656 ΨΟΓΩΒ 816 
ἴο θ6 ΔΡΡΗδά ἴο 8 ρούβοη ἀϊβδγεηΐ ἔγοιῃ (ἢ6 ργεοθά- 
ἱῃρ' ΟΠη68; ΠδΙηΟΪν, ἴο «0ῃη}8 ἀ!βοῖρ 68, ψῆο ᾿ιδὰ 
ἀουδιοά οὗ ἢ15 ΝΜ 85: δῆβῃ:ρ. ΤὨ]8 σἤδηρα οὗ ρυηο- 
ἰυδίϊοη, ον ΝΟΥ, 18 ποῖ ὨΘΟΌΣΒΑΓΥ. 

7. τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο----λέγειν τοῖς ὄχλοις. 
1 18 ἃ τοῆηρά δηᾶ Ἰυάϊ]οῖουβ γοηαγκ οἵ ΕΠ γ Πλ1}18 
δηά ΤΠδορηγϊδοῖ, ἰ(ἢδὶ οὐἵγ ογτὰ δῖ ἔογ (Π6 α6- 
Ρϑγίαγα οὗ {Π6 ἀ1501}168 ἴο ρΓδ186 Ψοῇῃ, ἰθϑῖ ἢ βῃου]ὰ 
Ποὺ (Π6 σοηβυτα οὗ δαυϊαίίοη. Ηδ τππϑδηΐ ὈΥ {Π]15 
ταῖβα ἴο ἀνογὶ ἴτοπι “0 ΔΠῪ δυβρίοϊοη οἵ ἰανιίγ δηά 

ΙΠσΟηδίδποΥ, ἴο ψὨοἢ {π6 ψοτα8 οὗ [Π6 πη688866, ἴῃ- 
ἰογργοιθα ΠΠᾺΘ γα ]]ν, πηιρῃῖ ἰοδά. 

ὃ. ἰδεῖν κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον ; ΤΓῊΪ5 6Χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟῺ ΠΠΔΥ δ (Δ Κ6ῃ ΘΙ ΓΠΘΓ ἸΏ ἃ παίυγαϊ ΟἹ τηϑίδ- 
δοανοε 86η86.ὡ Τῇ ἰογηοθν 15 δΔάορίοα Ὀγ ατοί!8, 

6Ζα, (δρὈ6}1], Βοϑθηηι. ϑ'ο ἢ] θαϑηθγ, δηά ΥΥ εἰβίθιη, 
Ψ 0 ργοάϊιοθϑ βενϑσγαὶ ρββϑᾶρθβδ ΠΘγα {Π6 88π|6 οἱγ- 
ουϊηβίδηοα ΟΟΟΙ8, ὨΔΙΊΘΪΙΥ, τοΘαβ Βῆακοα ὈΥ {86 
Ψ1Π4 ; δηα (ν μδὲ 18 Ἰῆογο ᾿ππροτγίδηϊ) οὗ κάλαμος ἴῃ 
{Π6 Ἑοοἰ!Θοίῖνα β6η86 (48 6 υ86 γ664), οἰἰἰηρ 1 Μδοο. 
9,46. 208. Α. 18,1,8. Τα οΟἴΠΟΣ 86η886 15 80ρ- 
δες Ὀγ Ευϊηγηῖι8, ΤὨΘορηγίδοί, ὙΠ Όγ, δηά 

Ὅ1η06] ( οτὴ 866), Δη4 18 ποῖ ἀδνοιϊά οἵ γρᾶϑοη. 1 
ἤονανοῦ δάορί (6 ἐογ πιο, ΜΏΪΟΪ, 18 σΟηΠγιηθα (88 
58 γ8 ΒΟΒΘηΠ.) ὈΥ 16 Δ {6818 οἵ [Π6 ΤΙοἢ πηδη, 
ψ 086 τπηΔρπῆἔσαησα 4}} ρίαν σαγνου. ἘΕῸΓ ἴῃ ν. 15. 
864η. ἢ6 τϑῦυκοβ {ἢ 6 βοκΚΊ 655 οὐ [ἢ6 ΡΘορ]α; 88, ἰη- 
ἀφρθά, ἢ6 ἀο68 ἴῃ {Π6 ργδβθηΐ νϑῦβθ. ΕῸΓ (86 παρα οἵδ 
Το ββδίκδῃ Ὀῃ {Π6 ψὶηα Μ}6}] Γοργθβθηίβ [Π6 ἰπηδίθ [6- 
ΠΥ δηὰ ἸΠΟΟΠΒΙΔΠΟΥ͂ οὔ (6 νυἱραγ. γιάς ἘρΉἢ. 4., 14. 

8. ἀλλὰ τί---ἴοῦ ἦτι, ἤθη τηϊογγορδίίοη βυςοθθαβ 
Ἰηξογγοραίίοη. Υ εἰβίθιῃ ρίνεβ Θχϑιρ]68 ἴσοι Χϑῆη. 
Ἰδμλοϑίῃ. δηὰ Αττίδη. Κυρκα δ α48 Απάοοα. 

8. ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ΑῊΥ 5Βοῖϊ δηά 
ἤπο νοβίμηθηίΐβ, Ὑ μοίθοσ οἱ νοΟ], 5111, ογ οοϊίξοη. ΟἿ 
(ἢ15  εῖβ. δηά Κυρῖία ανα ρίνϑη τδην 18 γδίϊοη8. 
Ι δαὰ )1ο(. δίς. 8, 852. χρώνται δ᾽ ἔσθησι μὲν μαλα- 
καῖς. Ροϊϊυς. 10, 2. 8. ἢ. ἐκαλεῖτο δὲ ταῦτα. 861}. τηο- 
ὈΠ14 (πιον6 868). μαλακὰ, ὥσπερ εὐμεταχείριστα---- 
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αν, ἴθπυϊα. Απέροηβ (αγγϑί. ἀρ. Αἰ θη. δ6δ. 
Ε. μαλακωτέραν ἠμφιεσμένους ἐσθήτα. Ἰὶοην8. Ροτίορ. 
96ὅ8. χρυσίοις πέπλοισιν ἀγαλλόμενον μαλακοῖσιν. ὅ6ἢ]. 
Π]ΠυβίγΓαίε8 {18 ράδβαρα ἔγοιῃη Π.6πιοβίῃ. 1165. πρόβατα 
μαλακὰ --ο ΟἿ γ, δηα {πογοΐοτα βοῇ. Βιιΐ μαλακὰ 
πρόβατα τηυδὲ Ὧ6 ποτα ἰάθη, 88 ἴῃ ῬοΪνὈ. 9, 17, 6. 
ΘΓ {ΠΥ 5]. οὐδδ ἑθηοίίω ;  ὮΒΤΘ 866 δοῦ ψοῖρῇ. 
Βιοη. 1ἀ. 1, 72. κάτθεο καὶ μαλακοῖς ἔνι φάρεσιν. 248- 
οἴη. (. Τὶ, 18, 81. περιελόμενος τοὺς μαλακοὺς χιτω- 
σ᾽ Κοῦς. . 

. 1]. οὐκ ἐγήγερται. ΤἼ]5 ψογά, πκ {1π6 Ηρῦγον 
ΞΘ 18 Ῥαγίϊουϊαγὶν ἀρρ]Π 6 το 186 ὑἱγί! οὗἁ δπιηθηΐ 
ΡΘΙΓβοη8. Ια Ψυάᾳ. 924, 24. 1.06. 7, 16... 20. 7, δῶ. 
(ατοΐ. δὰ Κυϊη.) 

11. ὁ δὲ μικρότερος (861]. προφήτης) ἐν τ. β. τ. ο. 
μείδϑων αὐτοῦ ἐστι. οῃη νᾶ5 ρστοαίΐογ (ἢδη ργθοθάϊηρ 
ΡΓΟΡἢοίβ; ἔογ, θοϑιθβ ἢ18 ψόοπάθυῆι! σοπορρίϊοῃ, 
8Δη6 ἢ18 δαίηρ' ΒΙπιβοἰ Γ.Π6 Βα ]θοὺ οὗ δῃησίθηΐ ργορῇθ- 
οἰ65, ἣ6 δὰ βδθϑθῆ δηά Κπονη ἴπ6 Μοβϑϑιδῆ, δῃηά θθθη 
ἢ]8 ῬΓΘουΓθοσ. Ὑδὲ δὴν (ἢ γι βθδη τοοθο πδα 80η16 
ΡΟΙηΐ8 οὗ 5:1 ρ 6  ΟΓΥ ονοῦ ἢ] Π1. 

12. ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάϑεται. Οπ {Π6 1πἴρϑτ- 
ΡΓοίδιοη οὗ ἴῃ686 ψογὰβ {Πθ γα 15 τοῦ αἰἤδγθησα οὗ 
ορ!ΐοη. ὅδε ΡοΪ. ὅγῃ. 7.) , ἀπὰ Κοθςοῆ. ΑἾβο {πδᾶΐ 
οἴπεον οὗ Βοίϊθη, ΕςκΚογιηδη, δοῃμοοίροη, Βϑηρεῖ, δηά 
Ῥαϑυ 8. 1 ργοέογ {Π6 ᾿πἰθγργοίδίίοη οἵ διδίουβ, Βοβθῃ. 
8ηα Κυϊηοοὶ, ψῃ]οἢ ρῖνοβ {Π6 ἔΟΠΠ ον Πρ 56η86 : 1)0ο- 
ἰσῖηα (ἢ γϑι1 40.851] νὶ οἴ ἱπηρϑίιι θχίογαιθίυγ βυμηπιᾶ 
οὰπὶ ΠΡ ΑἸ ἐα6 ἀΥΓΙρΙ τιν ΔὉ ΠΟΠΊ ΠΡ 8. 80 [(Π6 ϑγγίδα: 
“(πὴ ν]ο]οητὰ δοςὶριαγ. ΓῊΙ5 τη ογριθίδἝ οη 18 
σοηῆγπιθα Ὀγ ΕΠ Πγτ105,  ἢο {Π8 ἜΧΡ ΔΙ ἢη8 : βιάδε- 
ται ἡ πίστις βιαίως ἀρπάϑεται παρὰ τῶν ἀνθρώπω». 
Τῆι8 [ἢ 6 56η86 οὗ {6 ποχί νογάβ, καὶ βιασταὶ ἀρπά- 
ϑουσιν αὐτήν, τᾶν Ὀ6 [Ππ8 ραγαρῃγαβϑᾶ : Μϑη οὗ δγάθηςξ 
ταϊη 45 566 Κ 10 ψ ΙΓ νιν, δη, 88 1 ΨΘΓΘ, βηδίςσὶ ἰ{. 
Ψιάς δεμοοίρ. Ηοτγ. Ηθρτ. ἴῃ Ἰοοο. 

18. πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ᾿Ιωάννο»" 
προεφήτευσαν. Τα ψΟΓΩΒ ἀγα ἰπ8 ρδγαρἢΓα86α ὈΥῪ 
Εοβοπη. ΑἹ] {π6 ργορῇείβ ργορἢϑϑιθα οἴσβειι γον δπᾶ 
δηϊρηγδ Δ }} γΥ οἵ {ἰοβ6' {π]ηρ8. ΜΠ ἢ ὄνεη Ψο η 615- 

ΜΟΙ, 1. Ι, 
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οσαγηθᾶ ΟἿΪΥ 1 ρατί, θυ πΏΙΟΪ γοὰ 866 αἰθδγῖὶυ. 
Ψιά6 1 Ῥοί 1, 10. 9, 1. 

11. καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτὸς ἐστιν Ἤλίας. 58ι 
ογθήδεα νϑυθ!β πγ6 18 νὰ} 115. Εἰχδιηρἶθβ οὐ [18 86η86 οἵ 
δέξᾳσθαι ἅτ ργοάυσοά Ὀγ Βαρῃεὶ, ΚΥΡΚκ, δηά ὟΚ εἴϑβ. 
δο 2 ἰπ ΕἸ. 4, 4. 185 Γρηἀογοα πείθεσθαι. ΤῊ] 15 
1Π6 ΕἸ145 πηθαηΐ ὈγῪ Μαίδοῆι. 

1ὅ. ὃ ἔχων ὦτα ἀκούειν. Α μτονοτρίδὶ ἐογηηΐα, ὈΥῪ 
ψ ΙοΒ δἰθπ οη τγὰ8 γϑαπθδίθα [ο {π]ηρθ οἵ βΒθγίουβ 
ἱπηροτί. Τὴ ρῇγαβο ἔχειν ὦτα 185 ιι564 ψΨῚ ἢ ἃ 5. ΠΉΝΔΓ 
τηθίδρμον ὈΥ [ᾺΡ8η. ΕΡ. 499. δῃηά ΡΒ]υξατγοῖ, 1118. ο. 
Τῇ ψογάϑ ἐν τῇ ψυχῇ ἅτα αὐάεά Ἔχοροίιοα! ]ν Ὀγ ΡΠΠ]ο. 
2, 19, 24.. τοῖς ἀκοᾶς ἔχιυσιν ἐν τῇ ψυχῇ θεώπίξει τάδε. 
ἀς Ομαγῖί. ρ. 400, 27. βοών καὶ κεκραγὼς τοῖς ὦτα ἔχου- 
σιν ἐν ψυχή. 

16. ΑΘ ΕΝ ΣΝ τὴν γενεὰν ταύτην; ΑἸ ΘΧΟΓΙΟ ΠῚ 
(ΑἸ Π1Π1ᾶΓ ἴο τῃ6 Ψ6»}8 ΟἹ σοιηπιθηοίηρ ἃ ῬΆΓΔΌΪΟ ; 88 
ΔΡΡδδγ8 ἔσοπι {π6 ΑΙ πυἀ. δηα Μᾶτο. 4. 80. [λ16. 18, 
18 δηά 20, (Ιλοβοηι.) 1 δαά 50 ξβοῆγὶ!. Ομοθρῇ. 10. 
ποία ξυμφορᾷ προσεικάσω (τοδὲ). 

16. ὁμοία ἐ. π. ΝΥ εἴ8. σοηρᾶγοβ Αὐτγίδη. Ερ. 9, 16. 
8, 1ὅ. Ἐρίοι. 8ὅ. 

[6. π. ἐν ἀγοραῖς. ιεί8. οΙΐοΒ .08. Β, ὅ, 12, 8. 
ΨὮΪοἢ 566. ἐς 

17, ἠυλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε. ῬΙρ68 γαῖα 
864 Ὀοί!, ἃπιοηρ [6 ατοοκβ δηα Βογηδηβ, ποῖ 
ΟἿΪΥ δἱ ΠΠΠΘΓΑΪΒ, θὰ 4180 δ ψϑάαϊηρθ δηα ἀδῆςεβ. 
Κυϊη. ΤΠ18 18 ργονθα ὈΥ {Π6 ρᾷ588068 ἴῃ Ῥ εἰβίβιῃ; 
(ο ΠΟΙ 1 δα Ηοτγοά. 1, 1485, 1---12, παύεσθέ μοι 
ὀρχεόμενοι, ἐπεὶ οὐκ, ἐμέο αὐλέοντος, ἠθέλετε ἔκβαινειν 
ὀρχεόμενοι. 

17. ἐκόψασθε (8511. τὰ στηθη). [λιΚα ἴῃ (86 ράγλ 16} 
Ραβϑᾶρβ [88 κλαίειν. γείβ. οἰΐθϑ ἸΏΔΩΥ Ῥϑβϑᾶρδβ ἴο 
(Π18 ῬύγροΒα : ὃ9 Χορ. ἀ6 Ῥογίηδο18 ἤιποῦο, καὶ 
τίνες ἐκόπτοντο, ἕτερων πένθιμον τί ὑπαυλούντων. .[688}8 
σΟΙΏΡΆΓΘΒ {Π6 ῬΠΔΓΙ8668, ὅζα. (0 8116 θογ8, Ψ οδ Ω0- 
{Πϊηρ ψ Β] ἢ (Π6Ι͂Γ ΠΟΙ ΡΔΉΪΟΠΒ ΠΔΥ 40 σδῃ Ρ]6886, 
οί οΓ (ΠΥ ρίαν αὐ ιυραἀΐπρα, ον αὐ ξιποναῖΐς; 5β'ποα. 
186. ποιίμογ οουϊά θ6 ᾿πἀποδά ἰο Πράγκθῃ ἰο {Πς6 86- 
να ργοςοορίβ οἵ Φοἢη, Ποὺ (6 τ] 6 Γ Ομ 68 οὐ ΟΠ τίβέ. 
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ὙΤΠΟΓΘ 8.6 ὑπὸ 5: ΠΑ Γ ὈΑΒΒΑρΡῸ8 δἀάἀιοοραὰ Ὀγ Ἦοίβ. 
ἴτοιῃ Ατγτγίδη. Ερίςί. 8, 15. τὰ παιδία--ενῦν μὲν ἀθλητὰς 
παίξδει, νῦν δὲ μονομάχους : ἀπά πἰ ϑει 85. ὡς τὰ παιδία 
ἀναστραφήσῃ, ἃ νῦν μὲν παλαιστὰς παίϑει νῦν δὲ μονο- 
μάκους. 

18. μήτε ἐσθίων, μήτε πίνων. ὨΪΒ πηυδέ Β6 ἐΔ ΚΘ 88 
ἃ ἤρυταιῖνα Δηα Ὠγρογθο σἂ] ΡἤΓαβο, ΒΡ, γΙηρ ρτοδξ 
ΔὈδίΘ πη] ου8η688. δὸ 7, 88. μήτε ἄρτον ἐσθίων, μήτε 
οἶνον πίνων. ΟἿ, Ώλδη. 10, 8. 

190. φάγος καὶ οἰνοπότης. ΤΠ ΟΘΏΘΙΔΆΙ Β6ΏΒΘ ἴδ, ἃ 
ἀἸ5βοαῖα ρογβϑοη. Ὅὴδ ρίγαβθ, 566 π|8 (0 ἧδνα σγοΐου- 
Θῃ66 ίο )ουίογ. 921, 20. Μ5Ὁ" θη), γονῇ. 48, ᾧ, 

Ἵ ἢ ΝΟ -- ἃ ἼΠΕΕ γά, ρῥγοΐιβα ροβϑοῆη. Εὸγ 
οι ]ς6 8. ἘΠ 1 Κ8 (Παΐ δὶ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἀσδηοίαθβ ἑααίέψ, 
Ρτγοΐιβίοη, ὅζο. [10 τῇᾶυ, πονονοσ, Ὀ6 τοηάογοά βάλχ, 
φάγος. Ἰη Ἰ)ειῖ. {π6 δερί. ἰἐγαῃβϑίαίθ συμβολοκοκῶν, 
Ποπηθϑϑδίοῦ ; δῃηά ἴῃ γον. σορνόκοπος, βοογίδίογ. φάγος 
85:Ὠ1Η68 σοϊηοϑβϑδίοσ, ΟΥ σοΠ]6 60 (48 ΕἰΓά81}8). Τὴ6 
Ἡδοῦτγον ΡΠ Γ486 566Π|8 ΡΓΟνΘΓΌΙΑΙ. - 

19. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων. Οπ {6 
86η86 οΟὗἨ {Π1|8 ρᾶβϑδθδρ (ἤδγθ ἰ8 πηοὶ αἰ νου Ὑ οὗ 
ορὶπίοη. 146 δοῆ]ουβ. ο] , Κοροδοσγ, οόβθηῃ). δπά 

αἱἰποοὶ, ὦ ψῇοτλ 1 σϑη ομέψ τε τὴν τϑδάουβ. 
ΤΏΘΥ πάνθ, πούανογ, οἵη 6 ΟοὯ6 ᾿πἰοτργοίδι οη ἴο 
υε ἐουπά ἴῃ Ἐπ γτυβ (ἀπά {πα ῬτοῦδὈ]Υ ἀοτὶνοά 
ἔγοια (ἸὨγυβοβίοι), ν ἢ] ἢ ἀροῃ {Π6 ᾿ ΠΟ]6 1 τ ὴΚ {ἢ 6 
Ὀαβι. ὅδε Ρ. 45. Τῇδ 86η86 15 (ἢ5: Τη6 ψιβάοχῃ 
οὔ αοά ἴῃ τΠπ8 ογαοιϊηρ [Πδὲ 9οἤη δηὰ .«[65.}8 5Βοι ἃ 
ΡυΓϑαθ ΟΡΡοβιίβ σουγβεβ ἴῃ σοηπάιιοῖ, 8ηα γοΐ υπὲΐθϑ 
10. Ῥγοάποιηρ [6 βαῖιθ δηα, {Π6 Ὀαηθῆϊ οὗἉ τηϑδῃ, ἰ5 
Δοκπονεαραά, Δηά τοσοορη!Ζοά 85 }.8[ ΔηἋ τπηγοῦυΐτο- 
4016 ὈΥ Π6Ρ ΒΟὨ8 (Ϊ. 6. {Π6 Ψ 186) 48 ἀοίπρ' ονογν (Ὠϊηρ; 
{παΐ ουὐρῃέ ἴο "6 ἄοπθ, πὰ υδβίῃρ' ἐν ΘΓῪ πιοίποα ἔῸΓ 
Ρτγοπιοίϊηρ {Ποῖγ βαϊναϊίοη. ΤῊ6 δῦονθ 1πἰογριθίδίϊοη 
(ου ψῃϊο τοί 8᾽5 15 ἐου 464) Β66Π1|8 τησϑὲ 5{8]6 
ἰο {6 οσοπίοχί. [1 15 ϑῃιυγαςθά ὈὉγ (δρθ6)}}. 
Τα ψΠοἷ6 ραβ85αρ6 18 ἴῃ8 ἀμὴν θη ρα Όγ Ὗν εϑίοῃ: 

Υ Ἰβάοπι, {πα 18. [6 ψίβάομῃ οὗ (ὐοά, 15 }υδεΠεἀ ὈΥ 
1πΠ6 οοπάιϊιοςλ οὗ 7οΠη δηᾶ οὗ ( γϑί, βίποθ {Π6 δρβίβ- 
τηῖοι!3 δηἀ γοςίαβο ᾿1ἴδ οὗ {6 οπα 5 ποῖ οὐηρ ἴο 

1,2 
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ἸΠ5Δ 1 Υ, ΠΟΥ (ἢ 6 σοην]ν 4 1 } ΟΥ Βοςί8] ἀΙβροβιἑοη οὗ 
1Π6 ΟΥ6Γ ἴο ΔΥ ἴἶονα ἔογ ρ] ας ΟΠ ΟΥ αγιι ΠΏ 688. 
᾿Ω1. πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῴ μετενόησαν. Τἢδ 

ΜΟΙΑ πάλαι 18 ρΡ458864 ΟΥΘΥ ὈΥ πηοϑί 1π|6 Γργαίεγβ. 
ΟΠ ]ΘΌΒηΘΓ ΓΘΉ6ΓΒ 11 οἶΐηι; δηα ΕΟβΘη 116 Γ, ὈΓΊ86 0 
110 ἰθίῃρογα αυο (ΠΠΠςΠ]1118 γαῖ ΡΟ π ΔρΈΓΘ, 
ΜΠΙΟὮ 15 ΕΓ ἔτοπι βα ἰβίδοϊοσυ. 1 88ου α ὑγείδσγ 7απι- 
ἀϊμ, αἰτοδᾶν, ψ Ὡ]οὴ ἄοθβ ἢοῦ πηδίογι δ! ν ΑἸΗ͂ΘΓ ΙΓοπὶ 
ΟἿΣ ἴσγπὶ ἰοπσ αρο. Τῇθ 86η86 185, “ἴῃ ν ψουϊὰ ποΐ 
Πᾶνα νι Πϑιοοά 50 δὴν οχῃογίδίὶ οηβ, δα ονοτϊοοϊκοὰ 
80 ΠΊΔΩΥ ΓΤ ΓΔ6]68.᾿ ἀνομίαι δχρίδίηβ 85 [ἢ ἢθ ἴοοκ 
πάλαι ΜΠ ἐγένοντο ; Ὀι (15 185. ἤάγβ ἢ, δηᾶ συγίδι] 5 
{Π6 86η86. αἰ5. οἱΐθϑ {Π1|58 ραββᾶρα οἵ Ρ]δίο : εἰ ἐγὼ 
πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ, πάλαι ἂν ἀπολώ- 
λειν. . 

21. ἐν σάκκω καὶ σποδῷ. Μοάε8 ἰδϑι{{γ]πρ διυιπλ}- 
᾿Παςοη δηά ρσγιθῖ, θοΉἢ οὐ {θὰ τι8118] ἐο {Π6 ὠὔειυα, (Π 6 
Ιδίίον ΟἹΪΥ υϑοα Ὀγ {Π6 Οεηέϊέος. δεε Ηοῃι. 1]. σ. 
φῷ, Μροῃηδπηάα. δεισιδαιμ. ἃΡ. Ροτγρῇ. Α. Α. 4, 1δ. παρά- 
δειγμα τοὺς Σύρους λάβε----σακκίον ἔλαβον, εἰς θ᾽ ὁδὸν ἐκά- 
θισαν αὐτοὶ ἐπὶ κόπρου, καὶ τὴν θεὸν ἐξιλάσαντο τῴ ταπει- 
νῶσαι σφόδρα. ῬΙυξ. ἀ6 ϑυροτγϑίῖε. Ρ. 168. ». ἔξω κάθη- 
ται σακκίον ἔχων ἢ περιεϑωσμένος ῥάκεσι ῥυπαροῖς" πολ- 
λάκις δὲ γυμνὸς ἐν πηλῷ καλινδούμενος. Ν᾽ οἴ8. 

Φῷ, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. Α5 [Πεδ 5υθ]εοῖ οὗ [Π6 ποχί 
ΨΘΓΒΘ 15 [Π6 σαἰα πη ν ψ ὨΙ ἢ [Π6 ΟἿ 81Π4}} βυῖοσ, ἡ εἰ- 
δίθιη 1 ο ργοίϑ [{ οὗ ρα βῃπηθηΐ 1η ἐἠὶδ ἐε. Βυι} 
δϑϑθηῦ τγαΐποσ {0 Βεγὶρ, Ριβοδίοσ, δηὰ ατσοῦιβ, ννῆο 
8661 ἴο (Κα 1{ οὗ [{Π6 ἰα80 δηὰ ραηθχαὶ Ἰπαάρτηθηΐ. 

28. καὶ σὺ, ἹΚαπερναοὺμ,, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα. 
ΤῊ ΪΒ 18. ἃ ργονοῦθῖαὶ ἀπ Πυρεγθο οὶ] Ἔχργοββίοῃ, ἀ6- 
γἱνϑά ἔγοιῃ ἢ! σῇ ἰονοσϑ, ἰγθθϑ, ο. Τῆι Οατοίυ5 δηά 
νείβίθιη ργοάιιοθ 5:11 }8Γ ρἤγαβοβ, αὐ αϑένα ἐοϊἰὲ, διὖ- 
ἐΐπιο υδγέϊοο δίάογα ζεγῖγο. Ῥὶυϊ. 8605. Ε. ἔδοξε----τὴν δὲ 
θηβαίων ὑπερέχειν τεπασῶν καὶ μετέωρον ἀρθῆναι πρὸς τὸν 
οὐρανὸν, εἶτα ἐξαίφνης ἀφανῆ γενέσθαι. Ατὶβίδρηεῖ. 1, 9. 
ἐδόκει τὴ κεφαλῇ ψαύειν τοῦ οὐρανοῦ. Ηδρτοάο 8, 80. 
Δα οἴποτβ. ΒΒ 4}} ψῇῃ!οἢ 15 Πρυγαινοὶν γοργοβθητοά 
ἃ βίαίθ οὗἨ ψθ4}{}} δηα Ῥγοβρουυ. ὙὉὍῆθ σοηίγαγυ οὗ 
{1}18 15 βίρῃ!ῆηθα ὈΥ ἕως ἄδου καταβιβασθήση. ὅὃο Αη- 
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[Πο]. 1, 80, 1δὅ. εἰς τύχην τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν νεφελῶν εἰς 
ἀΐδην κατάγει. Τοῦ. 18, 2. (46 1)60) αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ 
ἐλιεῖ, κατάγει εἰς ἄδην καὶ ἀνάγει. (Ομρ. 18. 14, 1ὦ. 
δ7,9. Το (δρογπδαπι, Πουγιβῃϊηρσ ὈΥῪ ἰΠ6 ἢβῇθγ 65 
Δηα τηθγοδηΐ]6 Ρυγϑαϊῖ, ἔανοιιγοα ὈΥ 18 πη. ΕἸ 6 581- 
(υδίϊοῃ, 7688 ἀθ ΠΟΙΠΟ68, 1 10 ΡΟΙΒΟΥΘΓΘ5 1Π 105 1ΠΟΓΘ- 
ἀν, {Π6. θαντοϑὲ σα] δη}}1685; ἃ ἀδηπποίδέοη ἀουβέ- 
[685 ΔΡΙΥ [Ὁ]6]164 ἴῃ {Π6 ψἂῦ οὗ εβραϑίδη, δά {6 
οἷν} σοπημλοί! 05 Μ᾽ ἢ] Οἢ [θη ἀρ᾿ίατοα Ο411|66; (Πουρἢ 
ἢρανΙΘΓ ΡΟ ΠΙΒΠ τ] Θη 5 ἃΓΘ ΓΟΒΟσν α ἴογ 1 1: {πΠ6 ἢηα] 
ἡυἀρτιηδηί. Οτοί. δ᾽ οἴβ8. αηά Ββθηπι. 

25. ἐξομολογοῦμαί σοι. ΤῊΪΒ νεῦρ, ψΠ ἃ ἀδίϊνα οἵ 
. ΡΟ Γβοη, 81]0}1885 ἴῃ οἴποῦ ρδοθϑ, 885 Μ6]1 88 1ῃ 118, ἴο 
ὈΓδίβθ, οἱ θργαΐθ, δάοσγθ.0 δὸ [λις. 10, 21. Άοπι. 14, 
11. ῬΙ]. Φυά. δδ. Α. δίγαςῃ. 17. Τμα δορί. οἴδῃ 
7οἿΠ8 αἰνεῖν ἀῃα ἐξομ. ἴὐηἀοτγβίδηα χάριν. 

425. ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα. Οατοίϊι5 ἰαΚ68 {πΠ6 ψοτγά 
88. 1 τις ὅτι ἀπόκρυψας τ. ὈΘοδιι86, Βουρἢ ποι 
ἢαϑὲ 14 [8686 {π]ηρ8 ἔγοπιὶ {86 δα δῃά ρῥγιάεηΐ, 
ἴῃοὰ ᾶβὲ τενϑαὶθά, 9. ον (Ἰ] σῖβί ἀοθβ ποίΐ ργαῖβε 
(ὐοά ἔον {μ6 πιάϊηρ, θαΐ ἔογ (Π6 γϑνθα]ηρ. [0 5 ἃ 
ΗφοὈταίϑηη. (Οὐδ ρὈ6}} σοπηρᾶγο8 Βοπ.. 6, 17. αοά 
6 {πδηκεά (Παΐ γε ψ6σα ἴῃ 6 βεγνδῃΐβ οἵ βίη, Ὀυΐ γ6 
Πᾶνα ορουϑά, ὅς. ᾿Αποκρύπτειν 5 “Ὠ1ῆ65 ἴο 50: ἴο Ὀ6 
πΙἀἄρδη; ἀποκαλύπτειν, ἴο σα86 ἰο Ὀ6 τονραϊϑά. ΤΠἢθβα 
δογίϑίϑ αν (Π6 56η86 οὗ {πΠ6 ρῥγϑβθηΐί. ΟΥ̓ σϑῃᾷεσγ 
δοἴε5 ρεγηιϊέέογο. ὍΠ6 δνθηΐ 18 ἐλογ ,ΌΓγ6 ἀϑουῖθθα ἰο 
Οοά, Ρδοδιι86 Π6 ρεγηιέέοαά, ἀηα 414 ποί ὈΥ ἢ15 ροῦγοῦ 
διπάον (δὶ τ1πΠ6 ρτγοαίθν ρᾶγίὶ οὗ {6 σι οἢ δηά ποῦ] 
Βῃοι" ]α γο]θος {Π6 Οοϑρε6]. (Βοβθῆπ. ἀπά Κυϊποεὶ.) 
ταῦτα, [6 Πηγδίο ΓΙ 65 οἵ (γ]8ῖ; σύνετοι, (ῃ086 ῆΟ ΓΘ 
ἴῃ οἴποι γεβρθοίβ ψ 156, ρσυάθηΐ, δηά 1π|6]]Πρ θη; νηπίοι 
{Π6 υῃ]αγηθά, Βι 016, ἀηὰ ἢσπ016. Κυϊηοεὶ. 

47. πάντα μοι παρεδόθη υ- τ.π. ΑἹ] Ιηΐοτιηδίίοη οἡ 
ἡ Παὶ πιρῃΐ θ6 ἰδυρθς δηά ἄοῃθ : ἀοοίγίπα ἀϊνίηβ, 
σοῃβιϊ;ογυπι ἀἰν!ηογιπη Θχροϑιῖῖο. ΤΠ βισηιηοδίίοη 
οἵ παρεδόθη 18 Π6Γ6 γανθδὶ, θοῇ, ὅς. 

27. οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν, εἰ μὴ ὁ πατήρ. ΝΟ ΟἿΘ 
οδη Ροσγίβθοι υΥ Κηον {πΠ6 δοὴ, δηὰ {πΠ6 παΐυγα οὗ ἢ18 
οἷος, θυΐϊ εἰπε Εδίμογ; δηὰ {(ῃ6 ῃαίυτα οὗὨ (Π6 σοη- 
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ποοίϊΐοη ψ ὨΣΟΝ βο 51515 δοθέν θοη ἰτὰ δθα ἰδ6 δίδου, 
Δ {πΠ8 σου 8618 οὗ ἴδ6 Εδίποσ ἴοσ 1Π6 βαϊναιίου οὗ 16 
πυϊηδη Γᾶσα; ψὨΊοῆ ποῖ ον (ἢ Ρῥγορδοὶς βδανν, ὰἢ- 
1658 267 ἐγαηϑοήπαηι. Υἰὰθ 1 Ρεί.1, 10. (ατοῖ. ο- - 
βοηα. δΔηᾷ Κυπ.) Μ146 εἱ (8. 

ΦΊ. καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. ΤὮ15 15 (0 
δ᾽ τοίαχγο ἰο θοίἢ, 88 ψ6}} δὲ ἰ5 Κόνη οὔ ἐπα Ἐὰ- 
{86 Ὁ 85 οὗ {6 ὅοη. ἔογ ἴο {Π6 ψιβάοια οὗ (ἢ6 δόοῃ 
νγὯ8 1ἴ μοσιηϊ (64, τὸ ᾿]ιοτα, δηἃ μον ται οὶ, δὰ ΨΏΘη 
ἴοτανεϑὶ. Ναιίμον ἐϊ4 ἢ6 ορϑῆ τογϑβίοσίθϑ (ο αἰΐ, μυΐϊ 
8 σογίδίη ρϑγί [0 θ6 ἴανοῦβ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ, 8 Ὠδιΐ ἴο (ἢ6 
ΑΒοϑΕ|65 (Ετοξίῳ5); δηᾷ {Π|158, ἴογ ε᾿ὸ νθακῆθββ αὐ (ἢ 6 
ταυϊξυ (6, δηᾷ ἰοῦ οΟὐοΓ ςᾶυβθ5. (Βοβαημ.) 

28, δεῦτε π᾿. μ. π᾿ ο. Κι Κι πεῷορτισμέναι, 1. Θ. ΟΟΙΏΘ 
(9 6 ἐαμρκδ) γα “ἴα, ἰοδάοα «ἰππ ἐθὸ νίοῖσῃς οὗ 
σΘΓΘΠΟηΪ68, δμα ἴπῸ δαἀα!οηδ] ἱπ)υποίίοῦ8 οἵ (Π6 
ἘδΌθὶ5, ἄς. νψ ςὶ ἡ  ΓῈ 8814 ἐὰ 6 φόρτιοι δυσβάσ- 
τακτα. ((ἔ, 28, 4. Αςῖ. 1δὅ,10.) δὲ (αφσδγ. Οατοί. ὃς 
Κιιηοαὶ. Βυΐ τιοβί οἵ θι8 γεΐεγ 6 ψογάϑβ ἰο ἴῃς ὰ- 
δουγίηρ ὑυπάςν ἴμ6 νλεῖρεϊ οὗἉ ἰδταρίδξιοι δηά 5ίη, δηά 
[Π6 ναγοῦϑ ἐγ 415. δη {τ δυϊφίιοπ5. οὗὨἨ {8185 τηοτίδὶ 
᾿ς, “ὉΠ γΓίβι (εχρίδίῃβ Υ εἰβϑίβι) θβᾶ8ε8 (ῃδῃ οὗ ἃ 
ματί αἴ {πεῖς Ὀυγάδῃ, δη6, ὈΥ ἢ 158 Θχαιρὶθ, ῬυΟΠΊ1568, 
καϊγδοῖοβ, δ {πὰ ἰηθυοθοθ οὗ (6 Ηοὶγν ϑριγιῦ, 
ϑΕΓΟ ΟΊ 658 ποτα." 

1.366 πο γτοᾶδδοῦ ΨΗΥ ΨῸ τη ποῖ υπηαἀδγβίδη δόξα ; 
{86 ἔοσιβοσς ἴ5 γεΐδεδεῃςς ἴίο (6 1678, {π6 ἰΔίίος (ο ἔϊμο 
Οσθος 68. ἴῃ {815 ἱπίεγργείδίοι 1 δὴ βυρρογίεα ᾿γῪ 
ἐμ δυϊδοχὶν οὗ ΤΤΒΘΟΡὮΥ]. Θ(δ. ἢ. πάντας καλεῖ, οὐ 
μόνον Ἰουδαίας, ἀλλὰ καὶ ἐθνικούς" νοήσωις γὰρ ἂν καπιῶν- 
τας μὲ» τοὺς Ἰουδαίους, ὡς παρατηρήματα νομικὰ βοιρέα 
μετερχομένους, καὶ κοπιῶντας ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἐντολῶν 
τοῦ νόμευ. ἹΠεφορτισμένους δὲ, τοὺς ἐθνίκους, οἱ τῴ βάρει ᾿ 
τῶν ἁμαρτιῶν ἐπιέξονται Τούτως οὖ» πάντας ἀναπάυει ὁ 
Ἀριατά. ΑἸ)ῇὰΑἁ 580 Οτίρϑι. (. (εἰ8. 1,. 8. πάντες ἄν- 
θρωποι, διὰ τῆς ἁμαρτίας φύσιν κοπιῶντες καὶ πεφαορτισ- 
μένοι, καλοῦνται ἐσὶ τὴν παρὰ τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ ἀνὰ- 
παυσιν. ὅ66 8'Ξα Ογγβοβί. 581} Ηοιϊ. οὐ Μαίϊδον, 
Ρ. 6ὅ9. 

ἐ9. ἄραξε τὰν δυγόν μουι Μγ ἀοοίπηε, {Π6. ρεεοαρίϑ 
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οὗ τ ΌΒΌΗΝ ΤῊ ψογά ϑυγὸφ, ἃ ᾿ἴΔ7, ΟΥ τη ΓΔ] 
ἀΐβο!ρ} π6, 18 (ἢ. ἐστηρᾶγοα νἱἢ ἃ γοκο ; ἃ τηϑίαροῦ 
ἀσγινοά ἔτοπ] οχθῆ, δοῃ ΘΌΘΠΟΙ π88 δοσυγαίοὶυ ἰγϑαί- 
Θὰ ὁπ {Π]5 δοη86 οὐ {πὸ ψογᾶ ; δηα Υ εἴ58. ἢ45 Δαάμορά 
ΠΟΠΙΘΓΟ ΟΧΘΒΊρ1659 ἔγοιῃ (ἢ 6 ΒΡ Ὀ᾽η5. Ὠϊορ. 1οτί, 
1, ἐλὶ αι θῆκε νόμους αὐτοῖς ἄχθεα κουφότατα. Νά 6 
δΐ 6. 
0, ἱμάβετε ἀπ᾽ ἐμοῦ. Νοία (ἢϊ]58 Δϑοϊιΐθ υ86, [ῸΓ 

δϑοοηιο πὶν αἱδοϊρίεϑ. 
80. ὁ γὰρ ϑυγός μου χρηστὸς" ϑυᾶνί8. Ὑ οἰϑίοϊῃ οἰέα8 

ἴῃ {Ππϑἰγαίοη οὐ 115, .08. Α. 8, 8, 1. παρεκάλουν λέ- 
γόντεν ἀνεῖναι τί τῆς δουλείας αὐτοῖς, καὶ γενέσθαι χρηστό- 
τερον τοῦ πατρὸφ' βαρὺν γὰρ ὑπ᾽ ἐκείνου ϑυγὸν αὐτοὺς ὑπε- 
ψεγκεῖν. 1 Δ  ΠὨίοῃ. ΗΔ]. 1, ὅ88, 18. ΡΙαίο, ἘΡ. 8. 
μετρία ἡ Θεῷ δουλεία. ΨΙάα δὲ. Τἢ68. 4, 698. Α. ἃ Β. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 

ΟΨΕΑΒΕ 1. διὰ τῶν σπορίμων, 861]. χωρίων, ΜὮΙΟΝ 15 
ΒΌΡΡΙΠ 6 ἃ ὈΥ Τλοβοογ. 8, 128. γεννάται καὶ εἰς χώρας 
σπορίμους. δεὲ Χοη. Ηἰ5ι. 82, 7 ὃς 8. γῆς σπόριμον. 
ατοῖ. 1,4,16. τὰ ἐργάσικα. Τπαὲ ἰπθγα ΤΟ γα ρϑ.ἢ}8 
{πγουρἢ {Π698 σπόριμα ἀρροαγὰ ἔγομι (Π6 (οάοχ ΤΑΝ 
1 διλδι. 

1, 4. ἤρξαντοτίλλειν σ. κι ε--ὸ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν. 
ἜΠ6 ἀ186 0169, 11 86 6ἴη8, 84 ἰηΐδγγθα ἔγοτῃη ψ δὲ ἴον 
Πα 708ὲ Ποαγά ἔγοιῃ {ἢ οῖγ Μαϑβϑίθσ, (δὶ ἐΠΥ ΘΟ ἰο 
με ἔγεοά ἔγοιῃ ἐπα δυγάδη οὗ δαγοπΊο 8] ΟΡβούνδησοβ; 
αἴ (ἢ 8 8.0ὙΥ, δηὰ ψῆδίέ [Ὁ]]ονν8, ν. 10. βῆ θν5 (Πδὲ 
{ΠΥ γι σλέϊν υηήεγβίοοα ἢ. 7 ρῥἷυςκ θδγβ οὐ σοσῃ 
18. δηοίμοε᾽β 6], ΟΪΥ ἰοὸ 58:13} οὔθ᾽ Β ἀμηρεν, νὰ 8 
Ρογιημ δα Ὀγ αν (νία6 Πουΐί. 28, 16). Βαΐῦ {6 4.68- 
οη ψ8, Ψ ΒΟΟΣ ἢ 6 Γ ἰαννίι ἴο ἀο {15 οὗ {ἢ 6 
ϑαδύαέμ- αν. Μοβεβ μδὰ ἱπάβοά ἐογθι δ ΔΩΥ 56 Γ- 
να νοῦ ἔο 6 ἄοῃα οὐ {πὸ ϑαδδαῖϊῆ ες Βυΐ δαΐ ψοῦκ 
γγΔ9 δεγνίίο, δὰ πῆ δῦ ποῖ, γοῦ γϑργδίηθα 8 σοηίζο- 
νερίοᾷ ροΐϊηξ διθοηρ (ἢ ἐοοΐοιθ, ΒΥ [Π6 Ἐοϊηδῃ 
ῬΟΠΙΕΙΗ͂ΟΑΙ αν, ΠΔΠΥ ἐπίηρ5 ΨΟΙΈ - ροσ 64 θη ΒΟΙΥ 
ἄδγβ. Ὑιάς ΝΜ δετοῦ: ϑαῖ.1, 16. Νηρ. αεοτρ. 1, 9268. 
Ψεΐρρε δείδηι ἔδϑιϑ ἐπϑοάδπὶ Θχογοετο ἀοθὰ5 ΕΔ8 οὖ 
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Ἶυγὰ βἰπαπέ : σῖνοϑ ἀθάμοογα ἢ} ΕΠ Προ νου, 586- 
Β6[1 ργθίθηἀοσα βθρεθη, [81 41458 ἃνιρι18 ΤΟἾ ΤΊ, 1ἢ- 
σοπάογο νοργοβ, Βαϊδηςαπηαι6 ργοροπλ ἤσν]0 ΠΟ Βα ΓΟ 
βαίυῦτι. είβ. ; ψΠ0 5110] Ο] 8 ΠΊΔΗΥ ρᾶ58ᾶρ68 ουΐ οὗ 
(ῃΠ6 ΒΑΡΡίηϊο4] ψΓΘΓβ, ἔγοπιλ Ψ ΠΙΟὮ 10 ΔρΡΡΘΑΓΒ (Πα 
ΡΙυςκίηρ Θ4Γ5 88 σοῃϑιαθγθα ὈΥ {Π6Ὸ τί ἯΙ ΒΑΡΌΡΙ5 85 
ἃ ϑοτί οὗ τϑαρίηρ, δηά ἐπογοίογα ἑοτυυι ἀάθη. Οη ἐλὲβ 
ορϊπίοῃ [ῃ6 Ρἢ δι 15668 ἔουπα (ἢ6 ΠΕ ΕΟ νι 
ἼΠ15 δοσιβαίίοη οὗ [ἢ6 ῬΠΔΓΙΒ66Β .[68118 πιραίβ οῃ (Π6 
δτουηα οὗ Προ θϑβ:γΥ, οἡ [Π6 βΒοοῦὸ οὗ ψ ΒΟ ἢ Π6 τηδίη- 
(Δϊῃ5 [δ΄ [Π6 σογθ οἢ]8] ἰανν πᾶν 6 ἀἸβροηβοά ψ ἢ; 
Δηα ἢ6, νΘΓΥ ΔΡΕΥ, 4116 ρ68 {Π18 ΘΧϑΠΊ}]6 ἀραϊπϑί (86 
Ῥῃαγίβαιοδὶ ἰγσϑάοη58. (Ἐοβοηηι. δηὰ Καυϊη.) 

4.. οἶκον τοῦ Θεοῦ. Π6 {ΔΌΘΓηΔ6]6 οὗ [Πα σονϑηδηΐ, 
(ἢ6 ϑαηῃοίαπι δϑαηοίοσαιῃη. Καϊηοοὶ, μονανοσ, {115 
{πα Πᾶνα δηίογοα ποῖ {πΠ6 ἰθιρῖα [56], δι οὨΪγ᾿ 
[6 ροτγίϊοο οὐ νϑβϑίθιϊα; θυ. ψιουΐ βυῇ[οϊοηΐ δυ- 
{μογιῖγ. 1 ψὰβ ἴθ {ἰκ6 τηδηηθγ ἔὈγθι θη, ἀπά ογ 
Ρδῖη οὗ ἀθδίἢ, δπιοὴρ (ἢ68 ἤθδίῃθηβ, ἔῸΓ δΔῇΥ οὔδ ἴο 
Θηΐοσ {86 νεὼς οὗἩἨἁ {Π6 (θη ρ]65. 1 ἢηά 1η Ατίεπιά. 
Οηίγ. 4, 4, 1. γυνὴ ἔδοξεν εἰς τὸν νεὼν, ἢ οἶκον τῆς ᾿Αρτέ- 
μιδος τῆς ᾿Εφεσίας" εἰσελθοῦσα δειπνεῖν" ἢ δὲ οὐκ εἰς μα- 
κρὰν ἀπέθανεν. Θάνατος γὰρ ἣ ϑημία τῇ εἰσελθούσῃη ἐκεῖ 
γυναίκι. ΤὨ]Β 18 480 σοπῆγπηϑα ΡΥ 905. 616, 8. εἶδον 
ὅσα μὴ θεμίτον ἦν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, ἢ μόνοις τοῖς ἀρ- 
χιερεῦσι. ὅ0 8150 [86.8, Ρ. 90, 18. εἰσελθεῖν εἰς τὶ ἱερὸν 
καὶ ἰδεῖν ἅ οὐκ ἐξὸν αὐτῇ. 

4. εἰ μὴ τ. τ. μ. ΟὔὈδβετνο, (Πδ εἰ μὴ, ργοοοα δά ̓ γῪ ἃ 
πορδίϊνα, 15 Θη!ν4]οηΐ ἰο ἀλλὰ. 11 15 ς4]16ὁ4 ἃ ΗοΡτᾶ- 
15π|, 8η6Ἃ ᾿ΙηΠἀ666 δὲ ἘΞΝ 15 350 ιι8ρα ἰη Ηρρτον: θυ 1. 
ΟΟΟΙΓΒ 4180 ΟΟΟΑ8Ι: ΟΠ Δ]}}Υ 1ἢ {Ππ6 (581. 8] ψγιῖοσβ. ΤΏΘΓο 
18 ἃ Ρᾶ858ρ6 ΝΘΓΥ 81Πη1147 ἴο {Π6 ργϑβϑηΐ ἴῃ {πΠ6 ϑςῇῃο- 
11ϑὲ οἡ δορὶ). 44. (οἱ. 86. χώρον σοὶ οὐχ ἅγνον, εἰ μὴ 
μόνοις ἱερεῦσι. 

4. τοὺς ἄρτος τῆς προθέσεως. ῬΑΠ65 Δρροβ[{105, να] 
Ῥτοροϑιίοβ, νϑὶ Ἔβχροϑβιίοβ. (ὐδιρθ6}} γθη ἀθγϑ ἰοᾶναβ οὗ 
1η6 ὈΓΕΒΘΏ66, ΨΏΙΟἢ 18 ρΡογπδρ5 ποΐ 1688 οὈ)] οἰ 816 
(ῃ84η {Π6 δλοιυ-δγεοαά οἵ ἴἰῃ6 σοπηηοη ἐταπεϊ σε Ἰοηὶ 
6, λέχω---ὅτι τοῦ ἱεροῦ μείδων ἐστὶν ὦδε. Α5 {π6 561- 

γίςς. οὗ (6 Τϑρία ὄχοιιβ68 (Πῃ6 Ῥγιοθϑίβ, 8ὸ (15. Ψ1}} 
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ἸυΒ} } πις, ἬΝ ΡΠ ΕῚ Ἱ αἴὰὼ ἀοίΐπρ (86 ψοῦκ οὗ 
αοά. ,. Βτγυρ. Ουγ ],οτα 5661)8 ἰο δηίϊοϊραίβ δὴ 
οδ]θαοίίοη, ἰΠδΐ 18, “ θαΐ γοιῖι! ᾶΓΘ η0 Ῥγίββί, ΠΟΥ 18 γοῈ Γ 
ψογΚ ἴον [Π6 Βοηοῆϊ οἵ (ἢ6 τον ον Το {815 Πα ἀο68 
Ποῖ 880. 1 Δ ὁη6 στϑαίεγ ἤδη ἴπ6 ΤΘΡ]6, Ραΐ, πιο- 
ἀεϑν δηά ἀ6]]οδίθγ, ἤθΓΘ 15 οὔθ ρσγϑαίθγ {Π8ὴ [Π6 
Τορῖθ. Ραυΐυ8, πβοσγανογ, δῇ Κυμη. οὐ]εςί ἔο [Π15, 
85 1 Ψομ]ἃ ΓΘΠΌΠΓΘ τοῦ νομοῦ μείδϑων : δῃ {Π6Υ ΘΧρ]Δΐη, 
ΦΉΘΓΘ, 18 βοῃθίῃιηρ οὗ ποῦ ᾿πῃρογίδποθ {ἤδη (ἢ6 
ΤδρΙα,᾽ 1. 6. {πΠ6 ρα ἢ οὗἩ τὴν ἀ15ς10]68, ψ ΠΟ 15 οὗ 
ΙΏΟΓΘ σΟΠΒΘΑ]ΠΘΏ6Θ (ἤδη ΔΗΥ Θχίογηδὶ ΓΘ. ΤῊΙ8 οχ- 
Ῥοβι(ίίοη 18 ᾿Ιηἀθρα β8ρδοίοιβ, Ραΐ 15 ται Ὀγ {Π6. 
οἰ νοῦβθ, ψ Ὡς ἢ Ρ]ΔΙΗΪΥ ἢδ8 τοίθγοποθ ἴὸ {ἢ}18 
ΡΠ Εο: κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὃ υἱὸς τοῦ ἀν- 

ὠπου. ον (6 ψοτγάϑ εἰ δὲ ἐγνώκειτε----ἀναιτίους ΔΥ6, 
Ι «Ὠτηκ, ραγθηιμοίοαὶ. Μείξον 18 ἱπάθβα ργορογὶγ {6 
ἔγι 6 γσοϑάϊησ, Βιι ὄνϑὴ ἐλαέξ 15 σοηϑιβίθηϊ ψ 1}, (Π6 
[ΌΤΤΩΘΣ ΘΧροϑιτοη ; ὨΔΠΊΘΙΥ, «658 4065 ποί 880 [ 8Π] 
στοαδίογ, θαΐ, {Π6 γα 18 δοιῃθί!ηρ ργοδίοσ; υϑγθομηάὸ, 
δο ΤΠΘοΟΡἢγ]δοῦ δηὰ Επςῆγυ8, ἐπουρσἢ (Πα ν γοδὰ 
μεῖδον, Ἰηίογργαί 1ἴὑ 88 μείφων. Μεῖξον 15 ΤΏΟΓΘΟΥΘΙ 
ΒΕΓΟΠΡΙΥ σοηῆγπιοα ὈΥ ΔΠποίοΓ ραϑϑᾶρα οὗ {Π6 8816 
Κιπὰ ἰηΐτα, 12, 41. καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿Ιωνά ὧδε (ἔστι). 
Απά δῃοίμοσ βἰμηίαῦ οὔθ, πλεῖον Σολομῷντος, ΨΏΘΓΘ. 
ΟδιηρὈ6}} τουλαῦκβ οἡ {Π6 πιοάεδέψ ἃπα ἀφ] σδοΥ οὗ 
[Π6 ποιίοΓ ρΘΠΩΘΓ, β 

γ. εἰ δε ἐγνώκειτε---ἀναιτίους. ΤΠ686 ψοΓάβ ἀτα, 1 
{ΠῚ Κ, ραγθη ῃθίϊσα]. ΕῸΓ {Π6 βυσοθραϊηρ ΟΠ68, κύ- 
ριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ΔΓ6 
οἰοβοῖὶν σοηποοίοα ψιἢ {πΠ6 ΨψοΓα8 μείϑφων ἐστιν. Οη 
1(Π6 86η86 οὗ (Π6 [ΘΓΠῚ8 ΠΊΘΓΟΥ δηά βδογιῇῆςσθ [1 δβϑβθηΐ 
(ο ατοίίυ58. ΤΠ νογάβ οὗ οἷν ϑανίουγ ἀγα {8 ρᾶ- 
ΓᾺΡ ταβοα Ὀγ δεἰβἰθίη. ““ 10 185 ΒΌΓΟΙΥ πιογα ἰδ 480]6 
(ο ἱπίογργοί 8ηγ {Π|πρ ἴογ [Π6 Βεϊίθγ. Υὕυὔοὰ οὐρῇ ἰο 
δχουβθ μὲ ΤΥ ἀἰδοιρ]65 αν ἀο0η6, Οἡ [86 Βοογα οὗ 
ὨδΟΘβϑίγ, ΨὨ]Οἢ μ88 ΠΟ ἰανν, Δῃηα ας γοῖ! 8Γ6 δοςιι8-. 
[οπιρά ἰο {ι8{{ (Π6 δοίοη οὗ ᾿ϑανιά. Βυΐ νψ]ιθη 
ΕΜ Ὸ Ῥ6σβοηβ δᾶνβ ἀοηα (6 54π16 (Πίηρ, ἀηά γοΐ γοι 
Ρ838 ἢοΐ {π6 β8δῖη6 Ἰυάρσπηεης οὐ ὈοίΪ,, [{ 18 τηδηϊαβέ. " 
{Παϊ γοῖι ἅτα ϑψυθά 1η {πᾶΐ Ἰυάρτηθπί ὈΥ πιᾶανο- 
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ἰεῆσθ, δηά ρμαγγ ϑρ γιΐ, δπα ἐβογοῦυ γοῦ νιοἰαῖο πϑίε- 
ταὶ δαυϊίγ, τὶς 15 ἃ ἰΔνν ἴο δα ῥγοίεγγοα δεΐογο 8}} 
γιζααὶ ορϑογνϑῆσθδβ. 

8. κύριος γάρ ἐ. κ- τ. σ. ὃ οἷὸφ τοῦ ἀνθρώπου. ΤῊΘ 6χ- 
ἴο ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἰῷ ὈΥ Οτοίτ8, Καυϊποοὶ, 

οἷοπὶ ΕΥδίγαϑ, δπᾶὰ ϑδιζιοη, Ὄχρίαϊηθα πάη, α ηιαη. 
ΔΏΥ τῖδῃ : δοοδί86 Οὗ [Π6 ράγα δὶ ραδθαρα ἴῃ Μαεῖὶς 
ῷ, 25, ὥστε κύριος ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀρθρώπου καὶ τοῦ σαβ- 
βάτου. Βαϊ {πΠ6 ὥστε ἰἴ6 ἴΠ6γ6 ποῖ ἐδέαξέυε, δα τᾶν 
ϑίρηϊν ἀοπίσιο (48 Βτυρ. δηά ΝΜ οηδι) : ΟΥ̓́ΓΑΙΒΟΥ 
10 18 τρθγοὶν 4 οοπίηυδίίνα ὈάΓΓ]ο6, 8Π4 5 ρπι65 
ἸΠΟΓΘΟνοΙ, ας αδο. ΟΥὨ σοι ϑἱρηϊβοαιίίοη Ἡοοραν. 
ὅ96. ρῖνο8 δῇ ἀπο χοθρίίοῃαθ]8 Ἔχϑηιρ]8 ἔγοιῃ Ατιβίο- 
εἰ ; ̓π νἤὶςϊ, ἔγοσι ποῦ αἰξοπάϊηρ ἴο {{π||8 56ῆ86, {ἢ 6 
[,ἰάπ παξογργοίογθ 18}} ἑπίο δ8Π οσσοῦ ΠΏ ΙΟἢ ἢ 88 Βθθη 
σοττοοϊοα ΒΥ Ηοορόνεπ, ψἢο ΄υοΐοβ ἀηοίῃοῦ Ἔχϑηρὶθ 
ἴοι οπν. 7,4. ἜΠι9, 1 {πΠ1}Κ, (Π6 σ486 ἰ8 94}5ἴδ6- 
(ον πιά οἵ. Αἱ [Πὸ 88Π168 {π16, ννγα 5ῆοιυ ] ἃ ΘᾺΓ 

εἶα πήπὰ τς 2] οὐϑογναίίοη οὗ Ποάάτγιἀρα. 
ἜΠ6 βδογοὰ τειζοσα ΤῸ ποῖ αἰνγανβ Οὐ 10 4}}ν οχαςὲ 
1π ἴδ 186 οΥ̓ὨἁΎ Ῥαγιῖς]68; δηά ψῃοσνοσ σοηϑβιογβ (ἢ 6 
αταρυϊν οὗ ἩΘΡτονν Ράγί. 165 ΠΟ ἢ ΘΟΥΓΟ- 
τὐϑοΐ (ο [δε ατόοϊι,, πὴ] βηα ξ{|6 σοάϑοη ἴο πτόπᾶδε 
αἱ . Βαΐ, ἴο εομηα ἴο ἴΠ6 σὨϊοῖ ροϊηξ, 1 τηιι8ὲ ἄδην 
{πᾶὶ το ἔοσιμαϊα ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (ΣΕ Ὦ ΟΟΟΊΓΘ, 85 
ὙΥΜΙΌΥ 8808, οἰρμίγ-οῖρῃῖ πη68 τη ἔπΠ6 Ναν Ταβέα- 
ΤΗΘ1:0) ἜΥ̓ΟΙ 510 Ὧ165 Π]ΘΟΓΘΙΥ ΠΙΔΏ, ΟΥ̓ ἃ ἸΏ80. [{ΠῚΠΚ 
1 τηᾶῦ ψεηΐτιγα (0 τηδϊηΐαη ἔπας 10 δἰ ψάγβ β'ρηηῆοι 
ἐλο δοη οὕ πιαπ, ἴς Μεββίδῃ ; δπά 1 ἀθῆνγ τπ6 [η118- 
τίΔ5, ἤανα αἰναῦϑ δἰγομθυουϑθὶν Ὀδει|6 ἃ ἔος (ἢ 5 
86π56, 85 ἰοεϊρ; [ῃ6 ἀἴσπην οἵ (Πγιβί, ἰο ῥγονὸ {παι 
1 ὄνεσ ἀσεβ. [κεῖ ποῖ, ΠονΈνΟΓ, ραβᾶρθθ 6 Ρῖο- 
ἀυοοα ὙὮΟγ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οσσυτδ ερέέλοιέ ἐδ6 
αγέφοῖε; ἴοτ ἴῃ ἐλοδο οαβθῶ ἰΐ ΒΙρη 685 ΠΊΘΡΟΙΥ ΤΉ6Ή, 
αιπκὶ σου βο ΠΘ ΠΥ δάμη [Π6 Ρίυγαὶ, 858 ἴῃ Μδγῖ 83, 
428. Ἐρίι68. 83, ὅ5ὅ. ἢ δ᾽ ΕΧΡΓΘΘΘΊΘῊ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἴῃ 
(ἢς σίπριίαν οσοατ ἴθ Ηοῦτ. 2, 6; ἴῃ σβοῖν οἶδοο, 
ποννανοι, (88 ἢ ([ἢ6 Αρος.) οἷν Τδηϑίαίου ἢανο ἰη86- 
συγδίοϊυ τορεγοα ἐλ δοκ οὗ πιαν. Βαϊ πὶ {{|5 βἰρπεῆ- 
οπ ἰδ ᾿μἀοῆπίία ἀγείο δ οὐρῇε ἀἰνᾶγα ἴο Β6 εϑοὲὶ, ἃ 
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80ῆ οἵ Ἴδη, ἃ ἴΏὭδη. Απᾶ 80 ἰπ {πε ΟΙά Τοὀίδιηοθηΐ, 
ΏΘΓΘ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ βθνογαὶ {πη 68 Οσουγβ. 1 1} 
νϑηΐαγα (Π6η ἴο ῥγοροβϑο {818 οᾶηοῃ: 1. ἘΠδι ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ὙΠῚ0 [ῃ6 ἈΓΙΪΟ]6 ᾿ΠνΑΥΙΔΌΪΥ ϑησηῖβθ659 186 
80η Οὗ τηδῆ, 1η (δὲ τηγϑιιοδὶ βθη86 1 ὙΏΊΟΙ 1 18 

ΡΠΘα ἰο ουν Βαάδοιμθσ, ϑδηθὶγ, (86 Μαεϑϑίδῃ, οὗ 
[86 (κιϑβί, Αμπά, Φ. Τβαῖ ψῇθησνοσΣ 1 ΟΟΟΙ͵Β Ἡ10}}- 
οἂΐ (6 δγίίο]θ, 1 ἀδηοίθβ ἃ τἤϑη οπέψ, δπή 159 ουπά 
ὈοίΒ ἴὰ {Π|6 βιηρυϊαῦ δῃὰ ρίυγα!. “ΓΠ5 θοίπρ' 1{Π6 
ΤΆ86, (ῃ68 ορβεγνδίίοῃ Ὀγουρθξ ἔογνγαγά ὈὉγῪ Κυϊηοοὶ 
ἔτοτα (1295 (“" Εχ ουγιοϑᾶ δὲ τιϊηυβ Ὠδοθϑϑαγιὰ γί. 
ΟἿΪ: ΘΟΠΒΙΠΘγδίοης 8388 ὨΥροί 6565 οἱ δύγογεβ ἔἃ- 
οἷ ογῖσι οἵ ἱῃνθμὶ ροβϑυηΐ᾽᾽) 15 ἱγτοϊθναηΐ, δηὰ 
γονοϑ ποίησ. ΤΊ οὈϑοσγνδίοε, 85 ἃ σ:ΘΏΘΓΑΙ ΟΏ6, 
18 ἴΓ6 ; Ραΐ ᾿ξ 15 ̓ ΠΔΡΡ]σ4016 Λεγε, βίῃ ο, ἱπ [818 ἔοσ- 
τη8, [Π6 ργθβθῆσθ οὐ ΔΌ86η06 οὗ {Π8 ἀγί!οἶθ τρᾶαΐκεβ 
4}} (Π6 ἀϊβδγθησθ. πο {{||8 ἱπέδγργοίδίίοῃ οὐ [Π6 ργε- 
86 ηξ ρᾶ888 66 [1 πὶ Γα]οἱςοἀ ο ἤπα οι ϑίεϊη ἐππ8 αἴοτσα 
15 υπσαιίνοςι! βυῆτγαρα. [πέρ Προ ρδιπι οὔεδμηι, 
4υϊ 80 νι ρυϑ η Ν. Ἔ. ἢοο ποξαῖπα ἀοδιρπδίαγ; 1Π|6, 
δὲ ἀοτῃ 8 ἐδ: ΡῈ} 681, οἔ ἀοιηληι8 ΒΑΡ 411 ; 16 πον! 
ΥΘΓῈΠ. ΒΘΏΒΙ ἴς ἃ μδίγχο βὺ0 ἰδίϑο, βειίαιε καρθα- 
ἴωπλ 6588 Ῥτορίεσ βοπιίμθπι, πο Ποιωΐποιῃ ῥγορίεσ 
βαδθαοίυι. 13Ὸὸ ψΒιοἢ πᾶν δάἀὰ 16 δυςΠογΥ οὗ 
ΕΛ γη8, δηὰ βοὴ οὗ τῆς8 δηζίθηῖ αστεεκ δηὰ 
ΓΑ ΕΠ 6.8. 

8. κύριος---σαββάτου. δὸ Δρρίδῃ. 9, 667, 44. Θεο:.-- 
πολέμων δικαίων δεσπόται. 

10. ἄνθρωπος ἤν τὴν χεῖρα ἔχων ξηράν. Τ δια ῬΑμΪτ 
δη οἴθογβ (εἰς νγᾶ5 ΟἾΪΥ ἃ ἐργόει ΔΧΔΙΙΟΏ, ΟΥ̓ Του- 
ἸηΔ18π|: δηὰὶ {πον αυοία 1 Βερ. 12, 4. ψΨὨΙΟΒ (ἃς 
Καυΐη. οΟὈβθγν68) ργονεβ ποίμιησ. [ἐξ γδίποσ τηϑΚο8 
ἀραϊηϑί {ποὶγ σᾶ56 ; ἔογ ἐλογο ἐξηράνθη τηΘΔ8, ψχ5 τα 
δῃρά 5 Ἐδποά ; ψ πεῖ νου ὰ ΠΘνῸΣ ΒαρΡθη 18 σἶιθι- 
τηδίίϑι, ἤθη {π6 παηά νου ὰ ταίπον [4}} ἀσνη. 
Ῥρυυ5 4465, 680η} Θ4Ππ| {Γᾶ Χ1556, 1 6} 6118556 αἱ τοβι1- 
[1886 ; ἰγϑδίϊηρ 1ἃ 88 ἃ εξ δ γβίοαὶ σα86. Ἔου {Π]15 
ΓΏΔΥ 6 τορ]ϊεα : Βαΐ «6818 5814 ἰο {Π6 πιδη, 
ομξ (Πγ Ὠδηὰ : δὰ ἢδ βέγαίοῃοα 1ἰ, δῃὰ ἐξ ψᾶς γεϑίοσθα 
νοΐθ. δομη θὰ (1) Κ8 {πδὶ {86 σατο 88 εξ- 
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εοίοα ὈγΥ {π6 δῆρονγ ψϑοἢ [ἢ6 πηᾶη ψοι]α ἔδεὶ αἱ 
(Π6 δῆβψοῦ οὗ {ῃΠ6 ῬῇδτΓ56 68, ργοαποϊηρ' 8Δη4 πηρϑγί- 
ἴησ ἃ ψαγτἢ ο {Π6 Πρ ἢ 8Δῃ οΟρϊὶπίοη ἴοο δρβιγά ἴο 
τηογὶΐ ἃ βοῦῖοι8 σοηδαίδίίοη. δυςσῃ ἔδγ- [δίς ῃοα οΥ- 
αἰβῃη8 ἀἰβῃοποισ Ὀοΐἢ γοᾶβοη δη δογιρίιτγο ; που ρἢ 
Ι ἰτυϑὲ {Π6 Διί οῦβ οὗ [Π686 Δῃα 510}1}8Ὁ βοθρίιςαὶ ἢγ- 
ῬοΐΠ 6868 4ο ποΐ ρογοοῖνα ψῃ πον {Π6Ὺ ἰθηά, μὶ 
οἢ.46118 (οη {18 ρἷδοθ) οὔβογνϑϑ (ἢδὲ {Π6γΓ6 88 1 1Π6 
ἢ} ἃ ἀοῇσίοηοΥ οὗ νἱῖ8] Ἰυ1ς 6 Δη4 τϑάϊοα] τηοϊβίιΓα, 
ΠΟ ἢ 88 νοι ὈΥ ΔΙΓΟΡὮΥ, 80 {Πᾶὶ ποίβμιηρ οσου]ά 
θὰ (πϑγα οοηνογίοα ᾿πίο ͵υϊςα δηὰ δὶοοά. Αἄδθχσ, 
Πονονογ, {π1ηΚ8 ἐπὶ (Π6 ἀἸβθα86 ννὰ8 ἱνοίο]ά : δ 
ΔίΤΟΡὮΥ (οὗ [Π6 Ἰ2Ὁ) ; δηά, Βθοοηα! νυ, δῃ 1Π801}{ ὴ } ἴο 
ἴον {Π6 πϑῦνϑϑ δηά τηι560165, νῃοἢ ψουϊὰ σδιι56 
1{Π6 1} ἰο θ6 γὶρίά. Απά {15,1 δά ά, ννᾶ8 4}} (Πδῖ 
{Π6 96 νν8 τπηϑδηΐ ΌῪ ἃ ψ|Πογϑα 11π|}. 

10. εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι θεραπεύειν ; ΤῊΙΒ τῇΔΥ Ὀὸ 
ΓοραΓρα 8ἃ8 ἃ πιοάεϑί Κιπα οἵ ποραῖϊνθ. Τἢδ ρ85- 
8865 ἴτοῖη ΒΑΌΡΙΠ1041] ψγιίογβ ργοάπορα ΡΥ ΤΠ ρσῃί- 
ἔοοί, δομοσίροη, δηά  εἰβίδθιπ, ργονβά {δὲ ι ἢδά 
θδθη ἀδοϊἀβα ἰο θ6 μηϊαν } ἰο ἢθ4] δὴν οἣβ οἢ [ἢ6 
ΘΑ Ραίἢ-ἀδν, ἅΠ]688 1Π086 {πὶ ΜΟΙ πηΔη 1 650}Υ 1ἢ 
ΡΘΓ] οὗ 16, δηὰ ἴο {Ποῖ πηθάϊοδὶ δα πῖρηΐ 6 1- 
ραγτίθεα, Ψια6 ἴῃ Ηΐοσγο Αποάαδί. Ζαγδῃ. (Κυϊη. δά 
Ἐοβϑηπ.) 

11. τίς ἔσται---οὐχὶ. Βιιχίογ 1 ἢ18 ὅυηαρ. 704. (. 
11. [611 υ {π4ἴ ἴῃ {πΠ6 Οόηιαγα [ἢ18 18 ῥγοἢ 164, γοΐ 
ποῦ ἴῃ ἴῃ6 ΘΆΓ]Π16γ 2Π[Πι,δοῖπα ; δπὰ {πογοίοτγο 10 15 ῥγο- 
Ρ40]6 {παΐ {Π6 ορ΄ηοὴ τνᾶ5 'π {Π6 ἂρ οἵ (Ἰ] γὶϑί ρβῆθ- 
ΤΆ τοοοϊνοά. Ηρησο να 866 Π0 οδ]βοϊίϊοη ἤθσθ 
Τη866 [0 1{.. 

11. ἐμπέση---εἷς βόθυνον. (οπρΡ. Εχοά. 22, 82, ἃ 
84. ψ ἢ “οβερῆ. 171, 18. 

18. καὶ ἀποκατεστάθη ὑγιὴς." ΤῊ [Ὁ] ον ηρ τοιηδτκ- 
80]6 ΒΙΟΓΥ 18 ἤοῦα οἱϊθα ὃν δι, εἰδίοίη ἔγοιη δοϊίαϑ, 
Η. 4. 81. Ῥεγ 605 πΊ6 5868, 4|ῦ.8 Ν᾽ οϑραβίδηιβ ΑἸοχ- 
ΔΏ ΓΙ: βίδίοβ ξβϑί1ν 15 δ 11.8 ἀ168 οἴ σογία τη ΔῚΙ5 ορϑ- 
τὶ οθαίυτ, πλυ]α πιγαουΐα ονθηογθ, αὐ]8δ οὐ θβίῖβ [- 
νοΓ οἱ συθάδιῃ 1ῃ Ν᾽ Θβρϑι 1 ΠῚ πἰεππαῦο ΠΙΠΏΪΠΕΠῚ 
οβίοῃάδγοίαγ. Εχ ρίθορε Δ]δχδηάν πᾶ ααϊάδτῃ οου- 
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Ἰογυμὶ 806 ποίυϑ, σοῆυδ 6]}8 δάνοϊν᾽ (τ, ΓΟπιϑ τὰ 
σεροϊδι18 ΟΧΡΟΒΟΘἢΒ ρΘΠ1, ΠΠ]ΟΠΪ ϑαγαρι 18 οἱ, 
αυθῖὶ ἀεαϊία βυρογβ ΠΟ ζΘη5 δηῖα 1105 Το], 
Ρτγθοδρδίυγαι ῥγπορθη, υἱ ρα η48 εἰ οου]ογυτ οἵ- 
Ἀ68 ἀϊρηδγθι Σ ΓΟΒΡΟΓΡΘΙΘ ΟΥἹΒ Θχοσοπιθηΐα. ΑἸ18 
ΤΩΔΏ1Π) ἙΡΘΓ, οοάριεμ αθο διιοΐοσγοϑ, υἱ Ραά6 Δ 6 νοϑίϊριο 

Οὐϑϑαγίβ σα σαγθίυσ, ογαθαΐ.  Θβρβίδῃ:13 ὈΓΙΠΊΟ ἰγσὶ- 
ἄδγθ, ΔΒρθγηδγὶ : δίαμϑ 118 18 Δ} {1 0018, πηοάὸ [Ἀτηδη) 
νδηϊίδί 8 τηθίπογο, τηοαὸ ΟΡΒΘΟγΔΓΙΟη6. ἸΡβογπ), οἵ 
νοοῖ δά δηίιιιη) 1ῃ Βρ6 πὶ 1Π64.6], ΡοβίΓοιηὸ 6ϑ{1- 
ΤΉΔΓΙ ἃ τη 66 1618 }υ 6, 8 [4118 οεροῖί88 δο ἀ6Ὀ1]185 Ορ6 
πᾶ Π8ἃ ΒΌΡΟΓΑΌ1168 Όσθηί. Μδαιοὶ νᾶγὶὰ αἀΙΒΒΘΓΘΙῈ : 
ἢυϊς θη δχθβᾶτῃ νἱπὶ 0 Π1 18 οἱ τοάϊὰγυπ, 81 Ρ6]- 
Ἰογθηΐυγ οὐϑίδηϊςἃ : 1Π1 οἴαρϑοβ 10 Ῥγάνιτη δγί8, 
δὶ Β8|0 18 νὶ8 δι θδίιγ, ρΡΟ586 ἱπίθργασὶ. [4 ἴοσγ- 
[4886 σοτγάϊ (615, οἴ ἀν! η0 τι ΠΙ βίο ΓΟ ΡΟ ΡΘ οἷεςο- 
ὰπὶ, ἀδηΐαιι6 ραΐγαι! γϑιῃθαϊο᾽ ρ]ογίδιη ρ6η68 (Ιε88- 
ΓΟῖΏ, ᾿ΓΓΙ ΔΙ γα ΡΘΠ6Β Π]1867Ὸ08 ἴοσγθ. Ιριίυγ Κ᾽ 65- 
Ρδϑίδῃιϑ οἰηοίᾶ ἔοτίαπϑ 8118 ραΐθγο γαΐ8, ἢ66 αυΐο- 
4υδι αἱέγα ᾿ποσγθα 0116, Ἰῖο 1086 νυ], ογθοΐδ, ας 
δαἀβίδρθαί, τυ] εἰ ϊη6 1.884 Θχοαυταγτ. δίδι μη σοη- 
νοϑῦβᾶ 84 115}1}Π| ΤΠ] ΔΏ1Ι8, 86 ΠΟ600 ΓΟΪΧΙΐ ἀ165. ΤΠτσιτη- 
4116, 41 ἱπίογἤιθγθ, πηςσ ἀ 0646 τηθπιογδηΐ, ροϑί- 
4ιὰπη Ὠ}]]πὶ τηθηάδοϊο ῥγθίζυση. ΓΓΠ18 Ὡδγγδίϊοῃ 
ἸΏΔΥ βιρραϑδί τηδίζεῦ ῸΓ βθγίουβ γοβροίοη, θοίἢ ἰο 
(πΠ6 ῬὨΙοβορῆοῦ ἀπά ἰῃ6 (ἢ γιβίίαη. Οπ {6 ψοσγὰ 
ἀποκατεστάθη 866 ί5. 80 }}. δηᾷ ΕΠ8Πη6γ, οἡ Μδζγκ, 
θ, ὅ. 

1δὅ. ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 1. 6. 811 ψῃο ποράρά 
δηδ νῇο βουρῃζ [118 8414. Οτοί. 

. 16. ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μὴ φανερὸν. Ηδ οπαγρεοάᾶ 
{πο ποΐ ἴο τ8Κ6 ἰ Κηονη (μδῖ ἢ6 ψ88 τπ6 Ν βδϑιδῇ, 
Ιεϑὶ ἃ ἰυτπυ] 5μου]α 6 εχοιθαὰ. Ψψιὰθ Κυίη. οἱ 
Οτοῖ. ἀρ. ΕἸ5βδυ. 

19. οὐκ ἐρίσει, οὐδὲ κραυγάσει. δίΓΙνΘ ΠΟΙ ΟΥῪ : ὩΟῆ 
τχϑδίίαγ. ὙΠ15 56 οὗ [ῃ6 ψογά 18 πον οὈϑβοϊοίδθ. 
15. 81, 20. Του 53Ππ41{ ΚΕΘΡ τ18 ἔγοιῃ {Π6 5έγήγδ οὗἁ 
[οΏρι68. 

40. λῖνον τυφόμενον. Α 5:ηοκίηρ ἰΔρεγ. Οαδρθθ!!. 
Οἵτ γαίπεσγ ἃ βιιοκίηρ εὐἱοῖ. 
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44 δαιμονιβόμενος, τυφλὸς καὶ κωῷός. Ηδ 5ερι8 ἴο 
αν θ6ϑῃ ὈΪ πα ὈῪ 8 αἴ56486, οί ἔγοπι ἢ18 ὈΙγΈΝ, 

ῷφῷ ὥστε τὰν τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέ- 
πειν. Οὔβογνα [Π6 τῃοίοσίοαὶ ἥσυγο οὗ 6 οἠέαδηιις 
ἴον βλέπειν, καὶ λαλεῖν. 580 ἰῃ ῬΒΠΘη. ν. ὅ. Δηά Ηοχ. 
1]. δ, 4560. Οὐαβ8ῦ. δπὰ δομιμαί. 

24., Βεελβεβοὺλ ἄρχοντι τών δαιμονίων. Νοῖξ ΟὨΪΥ 
νγ88 8 ΠΙΘΓΆΓΟΌΥ οὗ φοοά Δηρ6]5 μοὶ, θυ ἃ βϑυθοτγαι- 
ῃδίϊοη δηὰ ποδάβῃ!ρ νν88 6]: νϑα ἴο δχ δὶ διηοηρ ἴῃ 6 
ουἱέ οὔα8. Απα {Π1|5 ὩΟΐ ΟὨΪΥ ΕΥ̓͂ [86 7ποαπέαέονγεα αἰνὰ 
Ἐχπογοϊδέα, ὅτζο. Ὀπΐ Ὀγ (Π6 ΡΠ ΟΒορἤογβ. ὅδο Ῥοῖ- 
Ῥἧγγ. οἰἱοα ὉγΥ Τποοάοτγαί, οη Δηρεῖΐβ. βούλονται γὰρ 
εἶναι θεὸς, καὶ ἡ προεστῶσα αὐτών δύναμις δοκεῖ Θεὸς εἶναι 
μέγιστος.----τοὺς δὲ πονήρους δαίμονας οὐκ εἰκὴ ὑπὸ τὸν Σά- 
ραπιν ὑποπτεύομεν.---οὗτοι εἰσὶν ὧν ἄρχει ὃ Σάραπις. 80 
αἶϑο ἴῃ {6 ΒΑΡ η10 41 τι] πρ8 {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ, ΓῸΣ 
ἀωηιοπίηι, σαρμέ ἀϊαδοίογιεπι, ἀπαὰ βασῇ Κα, οἴρη 
οσσυσ, [6 Πδπ16 Βοιηθί ΠΊ68 {6 ΓΘ σίνθη ἴο ἢΐηι 18 
᾿Αϑηοάερυϑ. 

ΤἼΘ οχργεϑβίοη ἐκ βάλλει δαιμονίων Ἦδ85 {πΠ6 εἰν οὗ 8 
τονοσῦ, ψὮ]οἢ 18 σοηβγηθα ὈΥῚ νηὶ ψὰ βηά ἴη 

Ἐυβοῦ. ς. Ηἴογ. 461. δαίμονας γὰρ ἀπέλάυνει, ἄλλω ἄλ- 
λον" ἦ φασι, δαίμονι. ΓΙ τοδϑοηΐηρ; οὗ {Π6 ῬΠΑΓΙ86 68 
γν88 {π8 ρυΐ : ἢ6 ΘΧροἷβ ᾿πἀθοὰ (Π6 θά ΚΟ ἀξηοη 
Ὀγ δ δια οὗ (ἢς βίγοηρογ; θυ ὈΥ {818 Ῥγοςθβ8 ἢ6 
᾿σοιμηπηϊσαίθϑ ηο0 θοηρῆξ ἴο (6 ρδίιθηΐξ, Ὀυΐ χαῖθοῦ 
ἀο νοῦ ἢἰπὶ ονοῦ ἰο {Π6 ΡΟΝΟΓ οὗ ἃ ΠΊΟΓΘ στ 6] δη4 
Δ Πρηδηΐ ΘηΘπΥ. (᾽Π' εἴ5.) Τὸ {Π]18 Ιηἰογργοίδίοη, 
πονανοσ, Καϊηοεὶ, ποῖ ψιἢουϊ τοᾶϑοη, ομ]θοΐίβ. Εογ 
ανθη (6 Ῥῇδγιβθθ8 ὑἐποιηβοῖνθθ σου ποί ἀθῆγ {παῖ 
(ἢ68 Ποδ ἢ οὗ {Π6 ἀδιῃηοη δ 8 νγ88 γοβίογοά, ψ ἢ σῇ 8ρ- 
ΡΟΒ68 20 581] οἴ!οη ἴο 8 ΠΊΟΓΘ πηαἰρηδηΐ ἀδπΊοη. 

25. πᾶσα βασίλεια---οὐ σταθήσεται. Ἡδτγα ἀσδίη 8 
ἃ Ῥτονογθϊδὶ ἔοσπὶ οἵ Ὄχργθϑϑίοῃ. Α βι πη] αὺ βοηι- 
τηθηΐ 18 ου πα [ἢ ΤΊΔΗΥ ρ8888ρ65 ἔγοιῃ {6 (Ἰαβ88ϊς δ] 
το ΓΒ οἱοἀ ὈγΥ Νεἰδίοίῃ : Ασιβϑιιά, 46 Οοποογά. 
ἨΙιοάϊογ. Ρ. ὅὅ9θ. Χομορῆ. Μοϑῃ. 4. (ἱς. 1,5]. 7. 
δορῆ. Απίΐᾳ. 087. 1 δαάα (ἔτοπι Βι}κ.) (ἰς. ἀ6 ΕἸη. 
1, 18. 
7. οἱ υἱοὶ ὑμωῦν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι. ΤΠαΐ ἴθ Γα ψ6ΓΟ, 
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0068:4659 9}681:18 δη4 {Π6 Δροβίϊ65, Βονοῦδὶ αἱ [ηδὲ ἄτπλο 
ψΠῸ ργοίθηἀθα (ο οϑϑί οι ἀθῃΊ0Ώ8, δηἀ οὔτο ἀδῃρθ- 
Τουδ αΙβογάθσθ, Ὀο(ῃ ὈΥ ΘΧΟΓΟΙΒη8 δηἀ ὈΥ τηθαϊ]ς8- 
τηθῃϊ8, ΡΡΘΔΓ8 ἴγσουι ἴκις. 9, 46. Αοἰ. 19, 28. 208. Α. 
8, 9, δ. 7, θ, 8. [ΓΕ 15 Ργοῦδ} 16 {πΠ8ΐ (ἢ 686 ΘΧΟΓΟΙΒΠ1Β 
ὙΟΓΘ ϑοιη 6.1 Ππ|68 οἰἴδοίυδὶ ὈΥ τηθδη8 οἵ (6 πηρϑάϊςᾶ- 
τηδηΐβ ψῃϊοῖ δοσοιῃρϑηϊθα {6 πη. ΤΠ 8 Βυ ρου οἢ 
σοπεϊημρα ἔῸΓ βοίῃθ {1π|δὸ δουναγᾶβθ, 85 6 ἰθᾶσῃ 
ἔτοπλ ἰγϑη. 2, 6. (οἰοα ΡΥ 'ῆΥεί8.): ΨΖυάεβρὶ δεϊδι 
πυης ἀιμθπιοηδ8 οπρίδηί. Απα [λιοίδη. Ἴταρ. 171. 
ἀλλὸς ἐπαοιδαῖς ἐπιθέτων ἐμπαίξεται Ιουδαῖος ἕτερον μωυ- 
ρὸν ἐξάδει λαβὼν ; δΔηὰ ανϑῃ 164 ἴο {Π|8 86 Νἰἢ ΘΧΟΓ- 
αἴβηὰ 1π ἴΠ6 ῥσιηνα ΟΠ τιϑιδη ΟἸαγοῖ. ὅδθα οἴ ῦ 
Ῥδββᾶροβ ἴῃ Ῥ Όγ. Υου [Π8 (ἀγριι68 ζ685118} σοἢ- 
νὶοξ γοῦγϑονοβ οὗ δεν. 

428. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ. Ουγ δανίοῦγ᾿Β γθα- 
ΒΟΏΪΠρ, 8.868 πι8: {1 ςαδὲ ουὖἍλδᾳ ἀν! 8 ὉΥ ἀϊυὶπα 
ρονοῦ, 1 ρογίογηι ηεγαοίες ὈῪ [Π6 δἰά οὗ σοά : ἤδηῆςα 
10 [Ὁ]]ονγ8, (μας 1 δὰ βθηΐ ἔγοπῃ ασοά. Βαΐ 11 0 ἃ 

᾿ Αιἰνίηο τ 586 ηρογ, γοι βῃου]ά δο]ανα τη. ν ἤδη 18η- 
ὨΟῦΠΟΘ ἴο γι! {6 Κηράοιῃ οὗ αοἀά. οβεημι. 

40. ἢ πως δυναταί---διαρπάσαι. ΟἾΓΙ88 ΓΟΔΒΟΠΙηρ; 
ἸΏΔΥῪ Ὅς 1.8 βἰαιοα : 1 (848 8}] τηυδί σοηΐθ88) ἢ6 παῖ 
Ὀϊηα8 ΔΠΟΙΠΕΓ 18 βιτοηροῦ (ἤδη ἢ ΨὮΟ 18 δοιϊηά ὈΥ͂ 
δῖα, γοιι νν1}} Θ481}:}ν ρογοθῖνα {παΐ 1 τηυϑί Ὀ6 [ἈΓΤΏΟΓΟ 
ΡοΟΨΟΓΙᾺΙ ἢδη (Ὦ6 ργηςα οὗ ἀδθπιοῦβ. Υ͂ΘΌ. 

80. ὁ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι" κι ο. μ.. σ΄. μι. ε. σ. 
Ηδῖὸ ψ αν ἀρδίῃ δ 96 νυν 188 ργόνοῦρ, οὗ ψηϊοῖ (Πα 
σοηνοῦβϑα 0148 Θα. Δ} Ὺ {Γ6, Δη6 νν»88 ΘΑΠΔΠΥ 1Π 1.86. 
Ἐὸγ 1 νν88 Α|90 8814, 6 [ῃδί 15 ὨΟΐ διζί η80 118 18 [ῸΓ ὺ8 
([λις. 9, ὅ8). Ὑπογθ ἃγα ὑγονυοῦῦθ ΠΟ ἢ βθο ἴῃ 
οοηίγϑάϊςίίοη ἴο ΟἰΘΓ ῥγοόγοσῦθ. ΤὭυβ ἴῃ Ργον. 96, 
4.--5. ΑἾΒΜΟΓ ἃ ἴοοἱ δοοογάϊηρ [0 [18 [0]}]}Υ; δηΐ, 
Απϑνογ ποῖ ἃ ἔοοὶϊ δΔοοογάϊηρ ἴο ἢ18 (ΟἸΪγν. (Υ᾽ εἴ8.) 80 
ἴῃ 1Π6 Ργιπαρογθδῃ ταχίῃβ αυοίεα Ὀγ Οτοίυ8: λεω- 
φόρῳ βαδίϑειν διὰ λεωφόρῳ μὴ βαδίξειν. Τθὸ ΔρΡρΡ]164- 
ἰοῦ 15 οὔνίουβ8. (ἢ τγίϑὲ δα πη 8 ἢ0 πομέγαΐθ. ΝΥ εἰ. 
σΟΙΏΡΕΓοΒ (ἷο. ρτὸ [ἰράγ. 4. Ρ]αΐ. δοίοη. ρ, 89. Α- 
ΡΙυς. 550. ο. ὃς 828. Ε. δῃά (θη 53:10) ο᾽ 5 (Π6 [ὉΠ] οΥν- 
ἵπρ δι πηγαὶ ρΑΓΑΡὮΓΑΒΕ : Νοβίῖ8 ρῬγονγθιπι, 40] 
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δχογίο θ6}10 οἷν} νἱγίθυ5 5ι115 'ρ56 ἀΙ Βαϊ, 1π Ἰα στο 
Ροηϊΐ, 8] αὑἱ βρεοίδίογοβ βθάθηΐξ, δὲ πθι τὶ ΡῬΔΥΓ ΠῚ 
δοσδάίπηί, οὗπ 5θηΐαῇ 88 ΠΟἢ ΡΟ886 [ἡν]ἴ08 1η ΡᾶΣ[68 
5.88 ἰγάΐσγο, ποι υδίαμι6, Π6 81 νιγθ8 81188 ὨΟβΕ 115 
Ἰυηραηΐ, 'ρ56 ορρτγίτηδίυγ: 41 νογὸ ἔδγοοιοῦ δυάδ- 
σἰογαὰθ εβῖ, Πάμποϊᾶ νιατ οἰϊδπλ 1108 (ΘΓΓΟΓΘ 5016, 
ἐμὴ ΤΏΘ6 411 6886 18] 586π|. ῬαίδΕ 18 διιΐθηλ ρχὶ ΠΟΙ ρΡ πὶ 
ΘΟ] ΟΠΪΟΓΠ 6886 ἔδγοο 55: ΠΊ ΠῚ δ 64 0]551Π]Ὸ 6116, 

1116 ογρο δὐαπ πη 6 6108 οὐ ὨθΘιΓ88 ρᾶγΓί65 βθουῖοβ ἢ05- 
{Π1Π| Πα Π6ΓῸ ὨΔΌΘΟΙ, ποι ΠῚ 608 4] ἀρογίὰ 40 'ρ8ο 
(5814 6ηΐ, 6}118 ργϑοϑ: 18 Ἔχ ρϑὶ]υηΐ, οὐ θ6 Π1πΔ 1051 1η- 
ἔοσαηΐ, φιοά οὐπὶ 6ρὸ ἴδ 10, π16 4 1118 ραγεθι.8 βίαγθ 
ΔΌΒΕ ΓΑ 881 Πγὰ 5.180 8 Π}1}]. 
, 3ιΙ). καὶ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται. Οἡ 
{Π6 5]η ἀραϊηϑί (ῃ6 ΗοΪγ ΟΠοβί 8ε6 (διῃρΌ. 158. 10; 
8η4 4150 1 δῃηά Κοροθογσ. Τῇ ορίπιοη οὗ Ηδιη- 
ΤηΟΠα δηά ΤΙΠ]οίβοη 15 Βυρροσγίθα ὃν ν᾽ ἰβίθιη, ψ ῇο 86 
ΘΧοϑ ]θηῦ Ἂχροϑιζίοη 1 Ψ1} ρῖνα: ΓΘ ογιπηα 185 (δὲ 
οὗ πιθὴ ψῇο, ἐπΠουρἢ ΠῸΥῪ 566 ἃ πιῖγας]8 δἰσῃίθνβα ὈῪ 
1πΠ6 ρονθῦ οὗ [Π6 Ηοΐὶγ ΟΠοβί, γοῦ πη] σου 5}07. ῥσο- 
πουηςα 1{ ο Ὦᾶνα θ6θη οἤβοίθα Ὀγ {Π6 6ν1] βριγ. 

Ο(Μδῖο. 8, 80. Ηερ. 10, 29.) Ηδ ψῆο 5})8}} τϑθρεπί 
ἸΏΔΥ ὯΟΝ οὐίδιη ρᾶγάοη οἵ 41], θνβῆ 81π8 οὗ (ἢ6 ἀθθρ- 
αϑὲ ἀγϑ (Αςι 18, 38 ἃ 89), ὀχοθρί Ὁ] βρῆθπιν οὗ {Πα 
δριγιῖ, ΕΟΥ ἢ6 Ψ ΠΟ ΓᾺ15 ἀραϊηϑδί 80 ΏΔΠΥ δηὰ ρστγοδΐ 
ΤΉ ἸΓα οἶς 5, ΒΌῈΟἢ ἃ5 σου] ποῖ ἢᾶνα θθοη εἰξδβοίοα μυῖ ὈῪ 
ἀϊνίηθ ΡΟΥΘΓ, 18 ἸΠσΟΥΓΙρῚ 016 πα Ἰσγοίοστ ]θ. ΕῸΓ 
Ὀγ ψῇῆηδὲ οἴποῦ πηϑίῃμοα οδη μα 6 Ὀγουρῇϊ ἴο Γθαβϑοη 

6 Ψῇο ὈΠ1ηΚΒ5Β ονθη δ {86 δοίαν γαψ, ν1}} ἢᾶνα 5111} 
ἴδ85 ῬΟΨΕΓ οὗ νἱβίοη ἴῃ {π6 ἄδγκ, ογ ὃῪ {π6 ᾿ρδὶ οὗ 
1Π6 πηοοῃ, οΥ ὈΥ {παΐ οἵ ἃ οαηά]6. Ηνίηρ' {Πογθίογα 
Γα]οοίοα 1Π6 ἰαΔ8ὲ τηοάδ [ἢδὲ οσδη 6 γαβϑογίβά (ο ἔου [15 
συ Γα, Π5 ἀΙβογάθγ 18 ᾿γγθπηθ 1401]6. ϑοπλθ 518 ἅγα ρὰ- 
ΠΙΒη6 ἃ ἴῃ {Π18 ψοτ]α οπἶν, οἴ 6 Γ8 ΟἹ]Υ ἴῃ [Π6 ψοσγ]ά ἴοὸ 
σοῦ]6. Α 5ίη ψῇῃίςοἢ 18 ποιίπογ σοι 6 ἴῃ {Π6 ρτα- 
86ηΐ, ΠΟΥ ἴῃ {Π6 διΐιγα βίδίθ, 15 ρυῃ 864 1η δοέὴΛ. Ηξς 
Ψ ΠΟ 6᾽ίονθβ ποίῖ ἱπ ΓΟ τὲ, διίμογ θθοδυβα ἢ 8688 
ποί ἢ15 ΤΏ] ΉΥ ογΚ8, ΟΥ Ὀθοδιιβ6 ἢ 810Π10]68 αἰ [Π6. 
ΠΥ ΟΥ̓ Π1Β ΔΡρϑάγδῃςθ, ογ θθοδιιβα ἢ 18 8] δηδίθά 
ὉΥ [Π8 Δι ΠΟΥ Υ ΟΥ̓ Π18 ἰσδοοτ, 15 γοί ποί ρᾶϑβΐ σιγ6, 
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δά ΔΥ ὉΥ ἰἰ νίονν, οὐ 5.8 σϑροσί οὗ σοΐγβδοϊθϑβ, 8δ0- 
Κηον)οάσο Ὠ]Β Ογσοσ. Βιιῖ 8 ψῇο ἴο σοῃίσιῃρί οἱ 8 
σϑ᾽ απλην, δηὰ Κηονιρῖν δηᾶ Μ1Ὁ]]}Υ τοίου [Π6 πϊ- 
ΓΟ] 95 σγουρσῆΐξ Ὀρίογα ἢ15 ον ΘΥ685 10 αἰδθοίοαὶ 
ΔΩΘΏΟΥ, 15 δ᾽ῖοσρίῃογ ᾿ποῦγα} }] 8 ἃπα] ᾿ΓΓΘογπΊΔ 016. 
ΤΏΙ πη ογργοία 00 18 σοῃῇγιηθα ὈΥ (Π6 δ ίποιιν οὗ 
(ὨΠγγϑβοβίοῃ, (τοί 8, δια. 

82. ὃς ἂν εἴπη λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ. Το Βροδκ ςοπίυ- 
ΤΑ Θ]ἸΟι ΒΥ οὗ Δὴγ ρϑίβοῃ. Υ εἰβίθίη σοιῃραγοβ «1008. 
Α. 1ὅ, 8, 9. Σ. κατ᾽ ἄνδρος----λόγιον εἴπεν, ἐν διαβολῇ 
ποιουσα. 

82. ἐν τούτῳ τῷ αἰώνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι, 1. 6. ἡπῃ- 
αυᾶι. ΤΊ ν μοΐθ πᾶν Ὀ6 τἀἴκθη 88 ἃ βίγοῃρ ποραίνο, 
ἴτϑαιθηξ ἴῃ (Π6 76 5} ψγιίοτβ. ΤὨμ8β ἴῃ 6 Τα] α 
{Π6Γ6 15 [6 [ἰβίοτυ οὗ ἃ 81οῖςκ ρεῦβοῃ ψ Ὠοτ ἃ ΡΥ ϑ:οἴΔῃ 
ν]ϑι 64, ψἢο βαϊὰ ἴο {π6 μαίιθηΐ: [{ γοὺ ἀτηκ ψἅ- 
ἴθτ, γοιι Ψ}}} θ6 1 ἀδῆροῦ; δηά 1 γοιι οϑαΐ οἵ ἃ σογ- 
ἰΔ1ὴ ἔοοά, γοῖι ν}}}} {Καννῖ86 παΖασὰ γοῦν ᾿ἴ6. Νε- 
νογί ἢ! 6 655. {Π6 516 Κ πηδῃ 8814 ἐο ἢ15 50η : Εἴνθ πιὸ Ψᾶ- 
(6γ, δηᾶ {δἰ ἐογσδιά ἄρῃ ἰοοά ; οσ οἶδα 7 εὐἱ ποϊέλογ 
)ονεῖυο γος ἰη ἐλὲδ ἰδ, πον ἐπ ἐδθ δ᾽ ἐο σοπιθ. Οἡ 
1Ππ6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗ {πΠ6 ον ΕΒ οβθ τ} ]}6ὺ ΓΟ] ΑΥΚΒ : 
Νος 6ϑ8ΐ ὁχ ἴδ|10118 οο] Πραηάμαιῃ, αιὸδά ροβί ἤδης νηΐδηὰ 
αυοαιιθ γοιϊβδῖο αὐϑοάδπι {πιὰ 511. ν1Ὰ6 ΨοΥβαΙ 
ῬμΠοῖορ. ὅβοτ. ο. 9. μ. 41. 8. δα. ΕἸΒοθογ. Εϑι ᾿σίταγ 
1ῃ. ἢ15 οἴδη νϑγῦ18 (Ὁ ΓΙΒΕ1 σφοδρότης, ΟἸ]}118 ΘΧΘΙΏΡΙ τΠῈ 
᾿αθυ Π1118 ΒΌΡΓΆ, 6. 11, 21. 66 6) υϑιηοα!ὶ πηρϑίι5 ρᾶ- 
(Π6ῖϊοὶ 800 ἰθρθ8 βεάδί ογδίϊοῃἹθ γανοσδῦιὶ ἀθθθηίΐ. 
Βορα οὶ, ἀρ. οβοηπηι. δι 45 : Ῥορυϊαγιίθσ Ὠθιηρα 
ἀϊοίιη νΙἀδέιιγ, αὖ 51 40.}8 ργαν, οἤἴδηβι5 ἤθράᾶνο- 
Σὶί, 86 ουπὶ δάνογβατιο ὑῃηηυδ ἢ ρτδίϊαπὶ γραϊίι- 
Γατῃ, αυιπὶ πος ἰδηίαπι νο 1, 86 ΠΟΙ 1581 566] 615 
νϑηϊδη) φργὸ σΟΠΟΘΟΒΒΌΓΙΠ). ΘΏΒΙ15 ΟΣ ΟΓμΠῚ «[6ϑιὶ 
ἰίδηια οβϑβαΐ : εαυϊάθπι αυββοι 6 1Π]Γ1458 ἸΟΙΘΓΆΓΘ 
Ροΐϊιι5, ᾳυᾶπὶ δῆς τηρ᾿θίαϊθπι ΘΧΟΌΒΑΓΘ οἴ σοηαο- 
ὭΔΓΘ ν] 6, Αραϊηβὺ (Π6 δον ᾿ῃέογργοίδ θη οὗ 
Βοβοπαι. δηἀ Π)ορα. [ τπηυβὶ δηΐου ΠΥ ῥχγοίθϑί, διῃῆσθ 1 
σοηβι46γ {Π86π| 48 συ γίδ Πρ [86 ρ]41η. 56η56 οὗ ϑοσῖρ- 
ΤΌΓΘ. 

88. ἢ ποιήσατε---γινώσκεται, Ροῃΐία, ἔΔοίε6, ἤηρι[α ; 
γΟΙ, 1. Μ 
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ΒΡΡοΟβθ. Τῆς αἀἰβδγοησα θοίνψθοη {π6 (Ἰδβ81ςα] δηά 
Ηδο]]Θη] 5116 84] 186 15 {Π18: (ἢ6 1,4{1η1818 υδβοά ἔλα ; Βιυέ 
(Π6 (]45591ς.4] ἀγοοκ δυΐποιβ αἰὰ οί τ186 ποιεῖν, ὑιι 
τίθημι ἃ5 τίθετε. ΤὭρορῃ. Εμίῃ. Βγυρ. (ά8δυ}. 1 Ἐπ- 
ἴδῃς, Νν»είβ. οβϑηπ.. δῃὰ Κιιίποθὶ. ΤῊ βθῆβθο οὗ 
ποιεῖν 15 ργονοα δηά 1Πυδέγαϊοα Ὀγ Βδρἢ6] δηή Κυρκ. 
Ι τηιιϑῖ Δ4ἀ ἃ νογῪ 'Δρροϑβιίθ ραββᾶρα ἔγοηὶ Π)]οη. Ἦαϊ. 
1, 601, 47. φιλεῖ γὰρ ἐκ βὲν τῶν ἀγαθῶν σπερμάτων 
χρήστους τοὺς κάρπους" ἐκ δὲ τῶν πονηρών, κακοὺς καὶ ὄλε- 
θρίους. ΤἬΘΓΘ 18 [Π6 58Π16 ΤηΘίΔΡΠΟΓ ἢ  οη. ΗαΪ. 1, 
602,9. ὥστε περιέστιν ἡμῖν ἴασιν καὶ ἀλεξήματα τῶν 
ἀναβλαστανόντων ἐξ᾽ αὐτών κακών ϑητεῖν,----μενούσης ἔτι 
τῆς πονηράς ῥίδϑης ; ὙὮΘΓΘΟ, [ῸΓ ὥστε περιέστιν, 1 ςοη]66- 
ἴτε ὥστ᾽ οὐ πάρεστιν. 

84. πῶς δύνασθε α. Δ. π. ὅ. ἩΗρῆςα τδῪ Ρ6 1]- 
Ιυβίγαϊοα δορῇ. Ῥμῃοςί, 1860. ὥς γὰρ ἡ γνώμη κακών 
Μήτηρ γένηται, τἄλλα παιδεύει κακά. ὅδ). οἱ γὰρ 
χοντες φαύλην τὴν γνώμην, ἀκόλουθα τῷ λογισμῷ δια- 

πράττονται. 
84. ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τ. κι τ. σ. Δ. Ἠδβ1οά. 

Ορ. 2,387. γλώσσης τοι θησαυρὸς ἐν ἀνθρωποισιν ἄριστος 
φειδωλῆς. Ι50ογ. Ραηορ. ᾧ 86. Ρ. 425. λέγω δὲ διὰ τὸ 
πλῆθος τῶν εἰπεῖν ἐπιῤῥεόντων. [ τηυδῦ ῃοΐ Ομ] ἰο οὉ- 
βθῖνα, (πῃ ἤθη ΟΔρΌ6}} διἰΓθυῖ65 ἐηαάνογέοηξ 6γ- 
γῸ7 ἴο ΒΙΒΠΟΡ Ῥθᾶγοθ ἴῃ ἰγϑηβ δι ηρ θησαυροῦ ἐγΘαΘ 
6 15 ὨἰπΊ56 1} 1π οττοσ. ΤΠ Βαβι οὐὔτο58 πᾶν Ἰοηρ' 
ΔΡΤΘΘΑ ἴῃ ποι] σδίϊηρ, {Π|8[ 56Π56. 

85. ἐκβάλλει, Ρτοίογγα δοίοίύ. δὸ Ηθῦγ. ΝΠ. 1 
195 Ὠοΐῖ, ονψονογ, ἃ πογα Ηρρσγαδιβη, μι οι ηἃ 4150 ἴῃ 
{π6 ατθοκ ψτγΐθγβ. ὅδὸ ἴη Ηοτγοαοί. 6, 69. (εἰϊοά Ὀγ 
Ὑ εἰβιοἴη). ἔγνω δὲ καὶ αὐτὸς ἀρίστων οὐ μετὰ πολλὸν 
ρόνον, ὡς ἀνοίῃ τὸ ἔπος ἐκβάλλει τοῦτο. Κυρκ. δα(8 
ἢ μν. Ιοη. 9ὅ9. οἰκτρὰ πολλὰ στόματος ἐκβαλοῦσ᾽ ἔπη. 
Ῥγίπαρ. ἀρ. δίο". 8, 84. αἱρετώτερον σοὶ ἔστω λίθον εἰκῆ 
βάλλειν ἢ λόγον ἄργον. Δηίοη. 2. λόγον ἀχρεῖον ἀπέῤ- 
ῥιψαν. 408. ΔΑ. 1, 7, 4. τὸν λόγον ἄργον ἐᾷν. 

8606. πᾶν ῥῆμα ἀργὸν---κρίσεως. Οη (Πδ6 Θχϑςί 86η56 
οὗ 1η6 ψοτγὰ αἰργὸν (Π6Γ6. ἢδ85 Ὀδ6θη τιοῆ αἰ βοιιββίοη. 
Μδϑην οοπητηρδηΐϊδίογβ Ἰηΐοσργοὶ Κα δὶ, σοιηράτιηρ [ἢ 6 
Ηδοῦτεν ΡΣ Ὅτ. Βυὶ ΘΌΣ, δβ8 δὴ ααγεοέϊνο, 18 
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Ὡοΐ ἰουπά ἴῃ {[Π6 Ηρθτγον, δηα ἴῃ {Π6 σορηῃδία ἰΔη- 
συδρ68 15 ηοῦ ζαΐδο, θαέ να δηα ΘΙΏΡΙΥ ; ψὨΙΟἢ σοη- 
ἤγτὴβ {Ππογοΐογα (Π6 Ἰπηιογργοίδι!οη οὐ οἴπϑὺ ΟὝ 168, 
γαδῆ, υαΐη, μπργοβέαδίο. Τη {}15 ᾿ρηϊ  εἴβ. βθβεηβ ἴο 
ἤδνο οοηϑίἀογθα [Π6 56η86, οΓ ἢ6 Γαι ΓΚβ, (πδ΄ ΟΓαΒ 
βρουϊοα ἰογίἢ δὲ τδηάομῃ, τῃουρῇ {πῸὺ πιᾶν ποΐ Ὀ6 
[ογιη6 ἃ ΟΑἰ ΠΥ, ΠΟΙ ᾿πίθητοηδὶ ᾿ΠΊτΥ, γϑί ἃΓΘ 
7 ΒῈ}Υ ρΡυιῃθῃ6α Ὀγν αοά. ον ψ ἤθη ἃ τηδη 1Πσοηϑὶ- 
ἀεσγαίΐθὶν υζέογβ Θχργθββϑίοηβ ποῖ τηθαϊίαίθα οἢ, ἢ6 18 
ὙΠΩΒοΙα ΌΥ ΠΟ 1]πη1[8 ΟΥ̓ σοηδίγαιπίβ, Δπα {ἢ1}8 ἃ ἄοοΓ 
15 ορθηβδά νψιάδ ἴο 8} βοιί οὗ δν1]9. ὍΤΠ6 σοπηθοίοῃ, 
δονανοσ, οὐ 1815 νϑῦβα ἢ {Π6 ργθοθαηρ᾽ ΟΠ 68, 566 1}8 
ΤΑΙΠΟΓ ἴο ταααῖτα {π6 ἰηἰογργοίδίίοη ὠπργοβέαδίς, υι86- 
ἔδ55, δῃά, ὉΥ ἃ οοῃσοη ἐϊέοέοδ, Ῥθγηϊοῖοῦ8. 80 
ἄχρηστος ἴῃ δίγασῃ. 16,1. 5]ρη1Ηῆ68 πηρίοιϑ, δηα 1η 
Ῥμιθεηοη, ργο)υάιςίαὶ. ΤΊια βᾶπι6 ἤριηιΓα 15 ΟΡβογνδῦ 6 
1η ἀλυσιτελὴς, ἀσύμφορος ; ἃ8 ἴῃ ΤὨυογα. 2, 92. 8, δ0. 
ΕυτγΙΡ. Τγοδα. 491. Χ θη. Ογτγ. ὅ, 2,11. Ῥγοόσορ. ΗΙϑ.. 
119, 18. οἱ Ατγοδη. 8. ᾿ῦ08η. Οἵ. 889. λόγος ἀσύμ.- 
ᾧορος πιθανὼς συντιθεὶς. κι τ. Δ. [ σΟΠ]ΘΟοίΌΓΘ τ πο ς 
ΝΟ ἀχρεῖον ἰῇ ΕᾺΠΙΡ. ΘΌΡΡΙ. ΝΟΙΓ 18 (ἢ!18 ΙΔἸοπὶ ἅῃ- 
Κηοόνψη ἰο {π6 1,Αἰΐῃ ψγιΐογβ, 6. ρ. Ηογὰϊ. δεῖ. 1, 4, 25. 
ΑἹ ἢος ἱπῃοποβίατῃ οἱ ἐπμέίίο 5ῖῖϊ, πὸ ἀυριῖο5,» Απά 
ἴῃ Οὐ ΟὟ ἰοηρ!6 {ΠΟΓΘ 15 ἃ ΡἤΓαβΘ Ἔχ Δ ΟΙΪ 5: ΓῊ 118 [0 
1ἴ, τη {Π6 τηου()8 οὗ {πΠ6 νυρᾶγ. ᾿ 
ΤῊ {ΌγΠογ 1Πυϑἰγαίίοη οἵ (Π18 ᾿πηροτγίδηϊς ρτϊποΙρ]6 

(νοοῖ 15 ΟΙσβ Υ σοπηθδοίεα νι {Π6 1]]υβἰγαίϊίοη, δηὰ 
Θνθῃ οιηθηάδίοη, οὗὨ πυϊήθγουῦβ ραβ88ρε8 1η {Ππ6 (65- 
5108] ΨΓΠΘΙΒ) 1 5114}} ἀδίδ [0 ἃ ΠΊΟΓΘ 501{40]6 οσσϑ- 
50; 8η4 πηι8ὲ ὨοΥ͂ σοηίδηΐ τη 86] ΨΠ ΤΟ ΓΓΙρ᾽ ΤΩ 
ΤΟΔάΘΓΒ (0 8η βχοοὶθηΐ ποίο οὗ γγ. ὅ. ΟἸαγκα οἡ Ηο- 
τηοϑγ. 1.1, 269. 4130, ἰο Υαίκοεῖ. οὴ Εὐτγιρ. [οη. 977. 
ΕἸΠΑΠν, 1Π6 Β6η86 οὗὨ ἴΠ6 ρᾶββαρα ΠΊΔΥ Ὀ6 {ππ18 ρᾶγᾶ- 
Ρἢγαβθα : Α 8ιγὶοῖ ἀπά βοϊεηη δοσοιιπηΐ πηι8ῖ 6 ρσίνο, 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ οὗ οἷ ἀδοάβ, δυΐϊ οὗ ΟἿ ψογάβ ; δηά οοῃ- 
ἐδιηποά 83}41}] γα θ6 ἴον 811} δυο ἃ5 ἀγα ἔουπὰ ρϑγῃΐ- 
οἴουβ, ΔηἋ ΘΒρθο ΠΥ οαἰμηιπίοιιδ. ' 

88. ἀπεκρίθησάν τινες τῶν Γραμματέων καὶ Φαρι- 
σαίων. Νοί {ῃο86 ψῇῆο Πδά δοοσιιβοαά (ἢτγιβί οἵ πιδρὶ- 
(41 αγίϑ, νυ οὐλογϑ; 856 ψὸ πᾶ ἴτοῃῃ [μκ. 1!, 16. 

ΜΦ 
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ἕτεροι δὲ πειραϑόντες κατ. Δ. ΤΠΘΥ δθϑιπιθα, 6 ἴπᾶ 
ορβογνό, {86 συ!8βε, ποῖ οὗ δοουβθῦβ, δι! οὗ ἀουθίοιϑ. 

88. θέλομεν ἀπὸ σοῦ δημεῖον ἰδεῖν, 1. 6. (48 ΔρΡΡΘΑΓΒ 
ἔτοτῃ ἃ σοιῃρϑγιϑοη οὗ [κλις. 11, 10. απὰ Μαῖίῃ. 16, 
11.) ἃ βίῃ ἤοπι ἀδαυθηθ. ΕῸΓ ἃ5 ἴοὸ ψΟηθΓ8. οἢ 
Θαγίἢ, {ῃ686 ({ποῪ τπουρἢ) ἢ6 τρὴς εἶδος "ἢ 
τηδρίς, οὗ 515}0 οἵ 4πη4, Ὀγ 1Π6 τε οἵ τῇ68 Ῥον!, 
(1πΠ6 ργίποθ οὗ {818 νοῦ] ά), δῃηὰ ψῆθγο {ποτ νὰ 
ΤΌΟΙΏ [ῸΓ ἱπηροβίυγε; θυὺ ἀεξαυοέμ ΘὈ]Θοῖ5. Βυπίδη 
ατί σουϊά ἡσί τορος. ΤΟΥ 866 Κ ἃ 8:ρη, Β 0 ἢ 848 [δῖ 
οἵ Μοβθβ ἤδη ἢ ρᾶνα πιϑπηδᾶ ἔγοίῃ ἤδάνθῃ ; ΟἹ οἵ 
δαῦλθὶ ψῇθη Πα Ὀτουρῶί ἔοσίῃ {πη ογ δηὰ Πρἢί- 
πῆρ ; ΟΥ οἵὗἉ [5418}} ἤδη ἢ6 σαν ΑἶνᾶΖ ἢ}18 εἴοιςθ οἵ 
ἃ 55 [το] ἤδθᾶνθῃ. 118 (ΠΥ ἀϊά ἰο πα σοσοαϑίου 
οὗ σδῆβϑυσθ. Βυΐ ἴΠ6ν βῃοι ἃ να γοπγθιηδογοα {Πδὲ 
ΤΙΔΏΥ οὗἉ [Π6 τηϊγαο}65 οὗὨ 2,ἴ͵οϑ65 θοῦ ποί ἔγοπι ἤδϑοη 
(ὁ Οηρθη οὔβογνθβ οὐ Μδίίῃ. 16, 1). (γι! η]ῦ 
5ο0π16 {ποιιρῇς Πἰπὶ 8η ἱπηροβίου, δηἃ 85 βιισῇ θ6]] νρά 
ἀῃ4ι ἢα οουὰ 5πον) 0 βυςἢ ειρὴῆ. Οἰποῖθ ΨἜΓΘ, 
ἀονθε]65β, ργοραγοα ἰο ἀϊϑριυίθ τε γραξέέψ οὗ τἢ8 
βίρη, δνϑῃ 1 8 β]ιουϊά 5ῆὀνν ὁ0η6 ; Δ|16ρΊηρ 1{ ἃ ΠΊΘΓΒΘ 
[λβοϊηδίϊοη οἵ ν᾽ϑίοη, ὈῪ ψ ἢ ]Οἢ {Π1Πρ5 566 πιθά ἴο "6, 
ἐῃαὶ σοῦο πού; οἵ {ῃας [τἢς οχίτγοιηβ εἰϊβίδβησθ ΠΙη- 
ἀδιοά δὴν ἀϊβιϊηςΐ νον, ἄς. ΕἸ. ΤΠοορὶ. δηά 
γεί5. 

89. γενεὰ ---- μοιχαλὶς. Τα γη8, ΤῊΘΟρΥΪδοί, 
ΥΥ εἰβίεβίη, δηά 5οῃπα οἴ μθῦβ, ὑπαάογβίδηα {118 οὐ βρίτὶ- 
ἴυδ] δἀυ]ίογυ, 1. 6. ἸΔοἰαίτγ. Βα ἢ} {Π||8. (58 ν8 
ΟπρὈ.) γα ἀο ποί πᾶ τΠ6 9ὲνγ8 σῃαγρεα ἴῃ τὰ 
Νὸον ᾿Γοβίδπηθηῖ. Τγὰδ; ὃ {ΠΟΙ ἀποοϑέογς ἢδλά 
Βαθῃ πγυςὶ δααϊόϊοά ίο [ἴ ; δηὰ 4] ἱπβά δ! γ δηά ἀ15- 
οὈδαϊοπόθ τ ρῆς νγ6}} θ6ᾶγ {π4| παπιθ. [Ιἢ ἰδδ ΟἹά 
᾿εβίαπιοπι (δά 15 οἴδη σοιηράγοα ἴο ἃ Πυβθαηά, δηά 
{86 6 ]8ῃ ρθορὲβ ἴο 18 ψιίθ. Ηδποθ ὄνου Ὀγοδοῇ 
οὗ 53880}} πη δίγ πιοηϊα] σονθηδηΐ 18 50 ἰγπηθά. (οπρ. 
Η0ο5. 8,1. 208. ὅ7, 8. δάᾶρ. 8, 16. 4, 8. νιᾶς δῖα. 
ἘΡδ68. 1, 745. Αὐτοίυ8, δομ]θυβηθγ, αηὰ Βοβϑητῃ. 
μονονοῦ, ἜΧΡΟυ Πα γεμεὰ μοιχαλὶς ἃ ΒρΓΙΟῦ8, ΒΌρΡρο- 
βἰ(ἰουβ, ἀἀραηογαίθ σᾶς, [|56 νῪ Ὀοββείηρ οὗ 115 ρᾶ- 
τϑὴῖ5. ἘΠῚ ΠιροΙρΓοίδίοι 18 βοιηθ χῆδι σοπῆγπιδα 
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ὃν 270. 8, 41). νῖιογο, θη (Ἰιειϑὲ δή ἀδηϊοὰ ἐδρ86 
ἐδ ἴο θὲ 86 ροδίοσ τυ οἵ Αὔγδηδπι, {Πθγ δῆδινοσ 
ἡμιεῖς ἐκ πορμείας οὐ γεγευνήμεθα. ΤὨδ ψοταδ Ψ1}} θδᾶγ 
οἰἔδον ᾿πιοτργοίδοῃ ; δηὰ ρογπαρΒ «685115 πιϊρὲς ἤδνθ 
δοέλ τῇ νῖανν. ' 

89. τὸ σημεῖον ᾿Ιωνῶ τοῦ προφήτον.υ Ἴ|6 ραβϑᾶρε 
ΤΠΔΥ δὲ (8 ραγαρηγαβθα ; “ΓΘ μγοοΐ οἵ τὴγ αἰνὶηθ 
Ἰεραίϊοη 8ῃ41] θ6 δὴ δνϑηΐ β 118 ἴο ψῆδί Ὠάρρϑθηρα 
ἴο ΨΦοηα." ΤΤΠΘΟΥ βοιρῆς ἃ βρη ἴτοιῃ λεαυθη. Α 
8160) 18 ῬΓΟΙΏΪΒ6α θη αὖ 1076 715, ὩὨΔΙΊΕΙΥ, τοδυσγθο- 
ἐἸοὴ ἔγοιι (ῆ6 ἀφαα, νῇῃϊοῆ ννὰβ οὗ 41} πλῖγϑο]θβ 1ἢ8 
ρδτοδλίοβί δδα ποδί οποδοϊοιβ. Ῥεῖ. ὙΤη6 νἤο]6 15 
γγ}6}} ΗΠ Ππϑεγαιθα ὃν} 08ὲ. Μαγέγν, ἴῃ 1914]. 2. Ρ. 860---9. 
8Ρ. Βι ΙΚΙογ. 

40. ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς, ἰ. 6. 1ὴ (ἢ6 Θαγεν, ἐπ 86- 
Ῥι]οῆτο. ἔῃ Ηδρτγαίβιῃ ; 88 ὨδῪ 6 β6ϑὴ ἴῃ Ῥβ. 406, 
8. Πρυϊ. 4,11. Ἐπ. 28, 2. ἔχ. 15, 8. τον. 80, 19. 
χα. 927, 4. 25. 26. 26Γ. 26, ὅ ; Δα Θβρθοῖα! ν Ψοη. 9, 
4, τνῇργα {Πρ -ψογά8 ἘΞ Ξ222 ἅγθ γοηδοσγρά ὃγῪ ἐΠ8 
δορίθδριηί εἰν καρδίας θαλάσσης. Ὅ͵ε ἢδνθ ἃ 5 11ὰΐ 
1ΔἸοπ) 1ῃ ΟἿ ο ἢ ἰδῆσριαρο. ὙΠ6 βίοιυ οὗ ψομῃδὴ 
νγ 88 ΤΟ ]6α Ὀγ [ἢ 6 Ππραίθη9, ννῆο τγϑίυβθα (ο ρὶνθ 
ογθάθῃοα (ὁ {. Ὑοῖ {Π6} γϑαα!ν διναϊϊοινεα ἰἢ6 8ἴο- 
7168 οὗ Ατίοη (ἴὰ Ηφγοάοί.) οἵ Ηδγοι]βθβ, δο. 1 δδὰ 
ἔτοῃῃ Ὗ οεἰϑίέριη, ΖΞ η. ()83Ζ. ἀ6 [τηηγχοτίδ]. ΑἸὨϊΏς : καὶ 
Ἡρακλῆς ἄδεται διαῤῥαγείσης αὐτῷ τῆς νεὼς, ἐφ᾽ ἧς 
ἔπλει, ὑπὸ κήτους καταποθῆναι καὶ διασώσεσθαι. Αἰδοη. 
ἤ. Ρ. 2838. Β. καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ δίκας ἐκτίσαι τῆς ἀσεβίας 
κῆτος γὰρ ἐπελθὼν τῇ νηΐ τὸν ἐτωπέα ἐν ὄψει τοῦ παιδὺς 
καταπιεῖν. Τγοοργ. Οβεββαηάγ. 88. τριεσπέρου λέοντος, 
ὃν ποτε γνάθοις τρίτωνος ἐμάλαψε κάρχαρος κύων. δεχί. 
ἙἘπιρ. 4 αἵ. 1,11. [{ 158 ορβεῦνθα Ὀγ Ἔρβθηπι. δηᾶ 
Κυΐη. 1παΐ, ψοίμον {Π6 Πιβίοτυ οὗ Φοπδῇὴ ννᾶβ γι, 
ΟΥὐἨ ΟἿΪΥ ἃ ρῥτγορἤδίῖο ὀγαᾶπὶ, οΓ ἃ 'φΡοείίς βοσέίοῃ, ἱΐ 
τοαϊζογβ ποῖ. Τηαὶ ΟὨγιϑί, ἔὸσ {π6 88 Κο οὗ {Π8ίτἃ- 
τίοῃ, οἴζθη υϑθἀ 5βίογιθβ σοπηιῃοη νυ ὈΕ] Πσνοά, ΔρΡρΘδΣβ 
ἴτοιῃ νι] δὶ 18 8416 δ ν. 49, 44,45. 'Γηαΐ (ἢ15 ρΡορὰ- 
ἐατ τοοάδ οὗ ἐϑδοβδησ 15 οί πη νοσ ἢν οἵ {Π6 οἰϊαγαο- 
16Γ οὗ δῃη ἱῃρθῆμοι8 (θδοῦθγ, θαΐ σαίθογ ἰὸ Ὀ6 σοπ)- 
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τηθηἀοά δηά ἰηγαἰο, Ψ1}} θ6 το γ ρταηίοά ὕγ 
ΘΥΘΓῪ ΘΗ] σῃίοηαά δηά ἱπιραγίϊαὶ Γοαϑοηογ. 

41. ἀναστήσονται ἐν---κρίσει. ΓΏΘΥ ΨΜ1] δίδηά ἔοτγ- 
ΑΓ δραϊηδί 16 968, 8ἃ8 ῬγΓοβθοιῖοῦβ δηἀ 88 ν]τῖ- 
Π68868. ὙΠΟΥ Πα 84] ᾿ϊνεά ἴπ 1Δο]αΐτουβ ΟΠ ρ. 
οὶ σψἤθη {Π6Υ δὰ πεοαγὰ ἴπ6 ργαδοῃϊηρ οἵ {Π6ῚΓ 
συσβί, ἐβουρὴ υπδοσοπηρδηϊθὰ ὈΥ ΙΓ. 68, (ΠΟῪ 
πη (6 ϑρᾶςα οὗ [ὈΓΓΥ ἀἀγ8 ψεγα Ὀγουρὶ ἴο Γ6- 
Ροπίδῃςθ. Βαΐ γοῦ “26ψ}8. πουρῇ ἘΠΡΕτΕς Όγ τῃ6 
ΘγιιΒ8] οὗ [Π6 Ῥγορῇῃεθίβ ἴο γθοδϑῖνα ἢ6 ΜΜοϑϑἭιὶι, δπὰ 
πὸ ΤΏΔΗΥ ΘΧΔΙΡΪ68 ἴτοῖῦ (ἢ6 ἰονγοσ γϑη 8, δῃηᾶ 
του ρἢ ἃ βϑρᾶσα οἵ [ὈΓΓ γοδῖβ 88 Ὀθθη στγδηίθα ἴο 
γου, γεῖ τϑῆιβα ἴο δά! ἀοοίγ 68 σοπῆγμηθα ὈΥ τηΐ- 
ΙΆς165. ὟΤμαϊ σδη γε ρ]6δα ἰῇ δχοιβα ἴὸγ βιιοἢ θα Κ- 
6885" (Υεί8.) ὅ866 ποῖα οἡ Μαίῃ. 10, 91. 

41. ἄνδρες Νινευῖται. Τὴθ ψογὰ ἄνδρες 18 υ808}}7 
δἀάοα ὃν 1η6 Οτθοῖβ, 88 ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, χε. θαΐ ποῖ 
Ὀγ {Π6 1,Αἰη ψτιῖοῖβ. Τὴ Ηθῦτγονβ δα 1, θυ ἰο 
Ργϊπηνε8, ποί ἴο ἀδγίναςνοβ, ἃ8 υἱγὶ «06Γι18418η]---- 
ἄνδρες Νινευῖται. ἴλις. 11, 8:2. ἰῃ [18 ἔοττηια, ἄνδρες 
Νιινευῖται, 15 τοἀυηάδηϊξ. Εοϑρημῃ. δηα Κυϊη. 

44. βασίλισσα. Α Μεαορέοηϊδη δηὰ ΑἸἰοχδηάγίδῃ 
ἴογτιη ἔου βασιλέα. δ6 νψὰβ οδὶ θὰ Θυδοη οὗ τῃ6 
ϑου ἢ, θθσαι86 Σαβα νγὰ8 δου ἴῃ γαϑροοΐ ἰο Ψπά68, 
μαίηρ ἰῃ Ατδρῖα ἔθ χ. Ψιὰ6 Βοομαγί,. θϑοργ. 886. 
δηα Μυπίῇ. 

42, ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς. ΑἩ υϑι18] ὨΥΡΟΙ- 
θο]6 ἴοσ ἃ ἔᾺγ ἀϊβίδπί σουηίσυ. ΤΠ ρἤγαβα 15 115- 
τγσαῖθα ὃν ὑγείβ. ἔτοιι [Π6 {0} ονίηρ Δα Ποῦβ : Ηοιῃ. 
Οάα. ὃ. δθ4. Ευγρ. Μεάρα, 5640. βου]. Ῥγοπηδίῃ. 
ψιηςοί. 417. ΤὨΘιβι. 18. Ρ.16δ. ΑἸςδυβ ἂρ. Ηεραϑ8ῖ. 
1λῦΌΔη. Ο. 4. Ρ. 178. Οτρίιθαβ δρ. Μδογοῦρ. δαί. 1, 18. 
1᾿ν. 21, 48. ΤὭυσγά. 1, 69. Ὠ1ο (ἢ γγ8. 8. Ρ. ὅ8. ". 
ὃς 82. Ρ. 878. Ρ. ὃς 42. ρΡ. 687. Βα ΤὨθπηϑί. 9, 195. 
1 ν. ὅ, 88. Ψψυβέίη. 19, ὅ, 8. .08. Β. . 1, 8. ἀρη. 8, 
9. οιμῃ. 10, 18. Το ψῆϊςοἢ 1 δαά, 709. 349, Φ2. ἀπὸ 
περάτων τῆς οἰκουμένης τίνες ἀφίκωνται. ὃς 1179, 28. 
τοῖς ἀπὸ περάτων γῆς---τετιμημένος, ἃς 1212, 41. πολλοὶ 
πεύσαντες ἀπὸ γῆς περάτων. 5... Ρτοιη. Ψιηςί. 687. 
γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις. δε Ὦγ, ΒΙοπιῇ, (]ο858. 



51. ΜΑΊΤΤΗΕνν, ΟΉΑΡ. ΧΙ]. 1607 

42, πλεῖον Σολομώνος. 6 ρᾶϑβᾶρα 15 {8 ρδΓᾶ- 
Ῥηγαβοά Ὀγ ν᾽ οἰβίϑίη : Α ἀδ!οδῖο ἔδπηαΐὶθ ν85 Ἔχοιϊ θά 
Ὁγ [6 ἔλιῃε οὗ δοϊοπηοη ἴο ἰθανα ἴθ γ ἤοπηθ, δῃὰ υπ- 
ἀογίακα ἃ ἰοῃρ δῃηὰ 1:γΚβοιηθ ΟΊ ΓΏΘΥ, δπά ἰο Ὀτηρ 
Ρτθοῖοι8 ρἱβ. 1 σοπὶα ἴγθοῖυ ἴο γοι: Ϊ πᾶνθ 
Ρτγοδοϊ θα 1ῃ ὙΟΌΓ οἰ(168, ἢᾶν6 Γοαιϊγοαὰ πὸ ρἱἤϊ5. δἱ 
γοῦΓ ἢδηά8, ἢᾶνα ροϊηϊρα ουὔΐ (ἢδ ΝΔΥ [0 Εἴθυπδὶ [6]1- 
οἰἵγ, δηὰ ἢᾶνθ σοῃῆγπιϑα τὴν ἀοοίτπα ψ ἢ τη γδο 168. 
Υϑί γοιῖι ἅγα ποῖ ἀϊβροβθά ἴο [ἰδίθβῃ ἴο τὴῦ δάπιο- 
ΠΙΓΠΠΟΏ8. 

48---45. 10 Πᾶ5 66) ψ6}} ορβοινοῖ (πδὲ {π6 Αἱ- 
ἔδγθηξ ραγίβ οὐ [158 δ) ἰυδίοῃ δι 6 ποῖ ἴο 6 πηησπίοὶΥ 
ΡΑγδ] ]οἰθα Ὀγ ἔδηςϊθα οοἰποϊίάθησθβ ἴῃ 6 (Ἰτιβδῃ 
ϑυδβίθιῃ, 8ἃ8 18 80: [1168 1] ἀϊ]οΙου ΒΥ ἄοηθ. ὅ68 
Ποάάν. 127... 

45. παραλαμβάνει----πνεύματα πονηρότέρα ἐἔ. “4100]. 
ἀς Μγϑβι. 8, 81. βρεακίηρ οἵ (ἢοβ ψῆο ᾿πᾶυἱρα {Ποιη- 
86|ν68 [ἢ 81} ἸΏ δηηθῦ οὗ νο]υρίιουδηθβ5 8δπηα ψιοκοϑά- 
Ὠ68868, Οὔβογνθϑ, πδί, ὈΥ ἃ τηῦίιαϊὶ 8 0}1ΠΠ|46 δηά 
σορηδίίοπ, {Π 6 }ἷΓῺΔίίγαοῦ ον] Βρ1Γ 5 το {ΠΘιηΒοῖνοβ, ὈῪ 
ψΠΙΟἢ ΠΟῪ ΓΘ ΡΓΘΒΘΏΓΥ ᾿πϑιραϊοα ἴο 81} Κιηά8 οὗ 
1ηἸἰχυϊγ, (6 ψΙΟΚΘαΠ 655 οἡ Ὀοίἢ 51468 ἸπΠογϑδϑίηρ ὈΥῪ 
Π6ῚΓ Το-ορογδίίοη : Πάθων μεστοὶ καὶ κακίας ὑπάρ- 
χοντες, διὰ συγγενείαν ἕλκουσι τὰ πονηρὰ εἷς ἑαυτοὺς 
πνεύματα, ὅς. 

45. γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα 
τών πρώτων. Ἢ 8 ΟσσμΓ8 2 Ρεῖ. ὦ, 20. ΤἼδ βθηΐθησα 
8668 ργονογῦϊα]. είβ. σοιῃραᾶγθϑ Το. Α. 6, 82. 
(ὐθϑϑογυηΐῦ ργηᾶ ροϑβίγοιῃ!β, οἵ θοηᾶ }νϑηΐε 86η60- 
1.5 Παρτ(ο88 οΟὈ]ογὰν. Απάᾷ {Π6η δα ἀ5 {ἢ ἔο!]ον- 
τη; τουτὶ : Ηοάϊα ἀϊσθγθιημ8, 81 6 Γ18 ἜΧρΪ88 6ϑί, 
οἱ βδηδίιι8 ναθιἀϊηθη ΠΟ αὐταί ἀἰΠρσοπίογ, σγϑαιϊξ 
146π| τότΡυ8, οἱ γθοιάϊνα ἔθ υγιβ τ]ὸ 6ϑὲ ΡΘΓΙ ΟΠ] ΒΊΟΣ 
δἴ 158 ΔΌΙΠΙΟΥ : Θοάδπηι πο 0 5686 ΓΕΒ ἢδθδῖ ΟἰπΔ ἢο- 
τη, συ! ροσοαία σοπάοηπαίδ 5βιιηΐ. 40. ὅ, 14. οἴ οσὰπ 
πδίϊοπα Ζπ441ςἃ, αι (ΠτΙβίυ5 Δα τηο] ογθι ἔτιροπὶ 
Ροτάιιοζαγι8 ογαΐ, 6] 154116 ΓΟῚ σταςᾶ τη] 8 πηγασυ!α 
τῤῥρνε οὖν, βορτοίοβϑηι6 βδηδνοσαΐ : οὶ νογὸ οἵηηϊ- 

1.18 18{18 ὈΘΗΘΗ͂ΟΙΙΒ 86 ὩΟΠ ὈΘΙΏΟΡΥΘΥΙΙ μδίθι θη ἘΓ, 
Ἰοηρὲ ρε]οτὶ Ιοσο δγϑῃΐ, φιιὰτπῃ 51 (μυϊδίαπι Πα] Δ ΠῚ 
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αὐάϊν ββοηΐ, ο]υβαθθ τηϊγαουα πυπαάιδπὶ νἹά!ϑβοηί, 
Ἰνειβίείη. 

45. οὕτως ἔσται κ. τ. Ὑ. τ΄ τ. π. Τἢι18 5Π4}} {Π6 οᾶ56 
Ὀ6 ψὶ ἢ {Π18 6ν}} 96 15} πδίίοη, ψῃϊοῇ 1 δα δηάρᾶ- 
νουγοά ο Ὀτίηρ ἴο ἃ θεοῦ τη. [1 δηάἀδεανοιυγοά 
ἴο Π68] ᾿ξ, δηάᾷ ἔτδδ 1{ ἔγοιη [16 ἀἸβογάρθυβ οὐ ἱρῇοσβῃο 
Δα νὶςα; διι 1ἴ το]οοῖβ [ῃ6 πηρα!οῖηθ. ὅδίησο, ἐἤθγο- 
ἴοτο, 1ἴ βυδγβ 1156} παι ΠΟΥ ἴο Ὀ6 πονϑα ὈΥ ΤΥ τηΐϊ- 
ΤΆΟΪΘΒ ΠΟΙ ΡΥ δοποῆΐςβ, 16 ΜΠ] 06 ἴῃ ἃ ΟΙΒΕ βίδία 
{Π8η 1{1| Πδᾶα πονοῦ ἤοαᾶσγὰ ΠΥ Ῥγθδο ἢ ρ, ΠΟΥ 866} 
ΤΩΥ͂ 1ΏΓΒΟ]68. πω ὃς Κυ!η.) 

460. οἱ ἀδελφοί αὐτοῦ. ΒΟΟΣ [Π686 ογ τυ ἢ 6 
Ὀτοίποτβ οὐ {6818 οὐ ποῖ σδηημοῖ ΡῈ ἀεσίεογιηϊηθά. 
Κυϊποοὶ ἢΔ8 σορ!οιϑὶν ἰγοαίθα οἡ {Π15 βυρ]θοῖ. Εὑ- 
{ΠΥ ΠῚΪ8 5808 ΠΟΥ ΨΟΙΘ 8 ὈγΟΙΠοΓβ ἴῃ ἰανν, {Π6]Ὁ 
ἔλιῃογ δβροιυβίπρ Ματγ. 

46. εἱστήκεισαν. 1ὶ Ἦδ5 {πΠ6 ΓαΥ Διο ΟΥ̓ Π6 Ρ]υ- 
Ρογίδοι, θυ τΠ6 5:ρῃιηοδίίοη οὗ [886 ρῥτγϑίδσιία ; οὗ 
ὙΠ] ἢ} Ιἀϊοπὶ ᾽ οἰβίθ! ἢ ρῖνθβ ΘΧΔΠΊΡ]68 ἔγομῃ "Γμυσγά. 
4,, 78. ὅ, 10. ΤΒοοοΙ. 14. 96,101. (Δ|11π}. Η. Α. 16. 

᾿ς 47. ἐστήκασι ἔξω. ΤΊΠαν οοὐἹά ποΐ Δρργοδοὴ ἴὸ 
“Ζ6808, Ὀδοδι8α οὗ (6 οσονά. (1λ16. 8, 190.) δίῃσα 
ποΐ ΟὨΪΥ ἢ18 τπηούῃοῦ θυ ἢ15 Ὀτοίῃουβ ἢἤδα σοιηθ, ἀπά 
ῬδΡΠΟΌΪΑΥΥ ψ]ϑηθα (ο βρϑαῖς ψ ἢ ᾿ἶπι. ὙΤΠΘΥ βϑϑιῃ 
ἴο πᾶν πηθδηΐ ἴο ἰγδηβασΐ 5016 ἀγρθηΐ Ὀυ δι} 658. 
Ηλνίηνσ ᾿θαγὰ οὗ [6 σα]υϊηηγ οὗ τῃ6 ῬΠΑγίβθθβ, (ἢδῪ 
ΔΡΡϑαγ ἴο μᾶνα 1ηἰ6η 64 ἴο ΒΡΡΓΙΖΘΟ «6508 οὗ ἢ]8 ἀδῃ- 
δεῖ, δηά ἴο ὑγρο ἰπὶ το νη άγανν ἢἰΠ1561} ἔσοιῃ 1{ 88 
ΒΡΘΘΟΙΥ 88 ροβ581016. Υοσίθ. δε Μαχγκ 8, 21, 9. 

40. Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου, καὶ οἱ ἀδελῷοί μουι Τῆς Οση- 
τηδηΐϊδίοῦϑ ποίϊςθ [ῃ6 οἰϊ!ρ515 οἵ ὡς αὐυδ8ὶ, δηὰ οοπὶ- 
ῬδΓ ἃ 5:π|1}|8Ὁ Οἠ6 ΟΥὗὨ 5 ἴὴ ἤεργον. ὑγειβίθιη οοπ- 
Ῥαιθ8 1]. ὃ. 420, “Ἕκτορ ἀτὰρ σὺ μοι ἐσσὶ πατὴρ καὶ 
πότνια μήτηρ, δὲ κασίγνητος, σὺ ὃὲ μοι θαλερὸς παρα- 
κοίτης : Δηα 460. Ῥτορετί. 1, 11, 285. Ευτγίὶρ. Ογοϑί. 
781. Ψαΐογ. ΕἸαος. 8, 8927. Ονι!ὰ. Ηρογοϊά. 8, ὅ4Φ. Τα 
ἀουλ 113, {π| νἹνῳ Τὰ ΤΠ] {γδο οτα5. 1 δα, ΕΓ. 
Ηφγοῦϊ. 280. γένου δὲ τοιώδε συγγενὴς, γένου φίλος, πα- 
τὲρ ἀδελφός. ΑἹ] μηϊδίϊοη5 Πονρ ἔτοιι (ἢ Ηοιπε- 
τς οι πίδ]η. 
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ὅθ. ὅστις ---καὶ μήτηρ. δὲ8 7, 21. ἃ θ, 9. 26588 ο 
ΡΟΒ68 8.8 Δί Π6Γ 'ἢ ἤθάνθ ἴο ἢ18 τηοΐῃογ οἡ θαγίἑ, 
ἐβογοῦΥ ἱπάϊοδίίηρ {Πᾶὲ ἢ6 18 1ῃ ἃ φοοιθέδξαῦ'" ΤΩΔΠΠΘΓ 
86 δοη οὗ σοά. ΒΒ οβϑθῇμι. 

ΓΗΑΡ, ΧΙ]. 

ΨΈΚΘΕ 1. ἐξελθὼν--- ἀπὸ τῆς οἰκίας. ΤῊΘ ἔοιΒ6 (888 
Ἐύπι}.) Ὀοϊοηροά ἴο οδ οἵὗἉ [ὶ8 σρηνοτίβ. ΤΠδὲ ἢ νγγαδ 
ἴοο σοπμῆπαοα Δρρθδγβ ἔγοιῃ 12,46. 

8. ἐλάλησεν---παραβολαῖς. ΤΠ6 ψοῖτὶ παραβολὴ ἰΒ 
ὡρῖς Ψ ΙΓ {Π6 βαῖηα οχίθην οὗ βρη πβοδίίοη ἃ858 Ηθῦγον 

; 18 ργορονγἷψν ἃ σοπιραγίβοη οὗ ΟὨΘ (Ὠϊηρ 1 Δη- 
ΟΥΠΟΓ 1} βιμ ἀ6 οὐ αἰδβιτα 46 (ς 4116 ἀ Ὀγ ἴδ 6 
Τδιϊη ψυιίογβ οο] ] αἰϊο, 5 }1{π|10}), οΥ 8η 11 8Γ8 {108 
οὗ δΔηΥ {την ἀδγνοα ἴτγοτῃ δὴν οἴμεσς {πησ.. [ἐ 61 
[8 .γβ ἔγοῃ 8Δη Θχϑῖηρίθ, ψνῃ]οἢ 15 ΟὨ]Υ δὴ ἑμδέαποθ ἔῃ 
ἀπά. Βαΐ, βϑοοηάϊν, 10 5:3 η1ῆοθ5 ἃ {40]6, βίογῃ, οὕ 
δροίορυσ; {πίγαγ, δπ δηϊρτηδί]6 81 δηὰ ν Π]|γ-χ- 
ῬΓΟΒΒ6α ἀϊοί, ρΠΟΠΊΘ, ΟΥ ΠΊΟΓΑΙ τη χίτῃ ; ΤΟΊ] γ, 88 
δΔάδρθ, ρσγόνθῦῦ, οὐ δροΐμοσιη. ᾿Γἢ6 βθοοῃά 58ιρηι- 
σδίΊοη 18 [Π6 ὁΠ6 ΠΟ ΘΒΡΘΟΙΔ}}ν ὑπάθι ΘΟηβιθγαίοῆ.- 
1 οοῃϑβιβίβ οἵ ἱνὸ ραγίβ ; ἢγβί, {πὸ Ἰπηᾶρθ, ΟΥ̓ 81{|}}1- 
[πά6, ἴῃ ψὮϊΟ]ϊ ἃ βοΐ οἵ βοι!οὴ 158 πατγαίθα  8η43, 860- 
σοΟΏαΪγ, [6 ἀνταπόδοσις, ΜΠΙΟἢ δ] ο1 Π5 (ἢ6 (πιηρ οὗ 
ψν]οἢ τΠ6 Ργοσοθάϊηρ {πῆρ ψγὰ8 δῇ ᾿πᾶρΨ ; ἰῃδὶ [ἢ 
γί {Π6 5: π|}}}Ππ46 σΟὨβ:518. Τἢ8 ἀνταχύδοσις 18 
Πούγανοῦ ϑοιηθίη65 ἩΔΒΕ Πρ, Δα 848 ἰπαΐ 15 δα ἀ6ἀ 
οὐ ομγ(ο6(,, 80 15 (6 Ῥδγϑῦ]α ἰεειηθα ,εογζδοί οὐ ἴπηι- 
»εγεοίέ. Τῇ ράγαθοίιοδὶ ἡδυγδίίοηβ οἱ Οἢγιβῖ, Ὀν 
ψΠΙΟἢ ἔδοί8. οὔν!οι!β, 8πα βιγκιηρ {Π6 56 Ώ568, Οἱ 
εϊρησδά, ἴῃ δοοοιητηοάδιοῃ ἴο {{ 6 ΡΟρΡυΪΑΓ ΠΟΠΊρΡΙ - 
Ποηβίοι, ΨΟΓῈ ροηογαὶν ἀοβίμυίε οἵ 118 ἀνταπύδοσις, 
Δη ψοσα οὗ ἔνο βϑοσίϑβ; ἢγϑβί, ννδῖ γοραζάθα {86 11109- 
ἰΓαίλο οὗ τηογαὶ ἀοοίγῖποϑ δηὰ {Π6 ἀυ{165 οὗ [1 : 
βοςοηάϊν, ναὶ διρηιῆθα, ΟΡΒΟΌΓΟΙΥ πα οὖ ἱπυοέε- 
ογὶδ, ἴ6 πδίυγα οἵ [ῃ6 αϊνίηα Κιηράοιῃμ, δηα 118 ἢι- 

Φ “7ι., 

ἴυγα ἔογίαηθβ. Οὐ Π686, ἃ ΟἸ6ΑΓ σΟΙΏΡΓΘὨΘΒΒΙΟη 88 
80 πλιοἢ (Π6 ποτα αἰ ἤσυΐ,, θδοδυδα [Ὁ σου] ποί μ6 
αἰἰαίποι! που 1Π6 ρτγενίοιιβ απάογβέδπάϊηρ οἵ βοσ6 
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Οὔ Ὶ πιδίίογβ, ψ Ὠοἢ τοαυγαα ἴο θα ὀχροιπάρα ὈῪ 
Ζ658ι.5 ἰπη561, Ὑοῖ ψ ἤθη ρᾶγαῦ 68 οὗὨ [Π15 βοσῖ ἃγ6 ἴὸ 
Ὀ6 1ηἰοτρτγοίθα, νὰ πηυϑὺ ἀνοϊα ἃ ἴοο τηϊηπ16 Βουυρα- 
Ἰοβιῖυ ΥΥΕΛΩΣ ἐΝ : Ψα τηυβί ηοΐ γδΕΟαἾ ομιηδα 
αὐ ἰαέμηι ὠπρμθηι, Ὀὰϊ ταῖῃοΓ Γοραγα {Π6ῚΣ ροηοΓᾺ] 
ἰηίδηϊ δηἋ ρΌΓΡΟΒΘ ; δηα Β10η66 ΓΑΓΘΙν ἀ0685 ΔΠΥ ρᾶγᾶ- 
ὉΠ6 σογγαβροηα 1 ΘΨΘΣῪ ρϑγί ἴο {Π6 {Π1η0’ σοπηραγοά, 
ΤΏΔΩΥ ΟἸΓΟΙΠΊϑίΔΠΟ68 ΟΟσαΓ ΜΏΙΟἢ Ὀαίοηρ οὐΪν ίο. 
Ροϑίϊοδὶ οὐ Ογίθηίαὶ ογπαηθηῖ. Ὁζγ. ΟδμρΌ6}} ἀ15- 
{Πρ ]8865 θεοί {6 ΡᾶγαὉ]6 δηα {Π6 ϑδροϊοριια. 
Ιη {16 ἔοτσιηοσ, ἢ6 {Π10Κ8, [86 δοίΊοη τηϑὲ 6 [6 48510]6, 
ΟΥ δἰ ἰθαδί ροϑβϑβιῦ 6; 1ὶῇῃ 16 ἰδίίζου ᾿ἴἴ ηθθα ῃἢοΐϊ. Οὗ 
(18 δροϊοριᾳΒ ψα πᾶν δὴ ΘχϑιΏρΪ6 1η Φοίδη}5 [Δ Ὁ6 
οὗ {16 ἴγθ65 οῃοοϑβίηρ ἃ Κίηρ. ἜΠΟΓΘ 18 4150 (1648 
ΟδρθΕ1}}) ἃ ἀϊδδιθηςθ θεΐνθοῃ [Π6 ρδγϑῦϊα δηὰ [ἢ 8 
ΔΙΘροῦΥ. [ἢ αἰοροῦν, (ἩΠΙΟἢ 15 πὸ οἴποῦ (μδη 8 
ἰββϑοὴ ἀδ ϊνοσθα ἴῃ τῃϑίαρῇο7,) ἜνΟσῪ οπα οὗ {Π6 
ΓΙ ΠΟΙΡ4] ψογάβ 88, {σοι (16 ψμοΐθ, ἔνο πιθδη- 

1ηρ85, {π6 ΠΠ||6γ8] δηὰ ἴπ6 ἤρπγαίςξινο. ὙΥΠδίθνοσ 15 
δαἀναπορά 5]|ο}1 ἃ θ6 ρογίϊηθηΐς, ὑπαθγβϑίοοα οἰ ογ 
ΨΥ. ὙΤῆδ Δ] ἰΘρΡΌΓΥ 18 δἰ ψΑΥ8 ᾿πηροτγίδοι ἤθγα {18 
ἄοαδβ ποί Ποϊά. [{ 195 ποῖ 80 ἴῃ Ῥάγαθ]θ, πόσο {Π|6 
Β0ΟΡΘ 15 ΟΠ] ΘΗ τεραγάρθα, δῃηὰ ποῖ ἴῃ ψογὰβ ἰδκθῃ 
56 ΓΑ Ϊγ. ῬΤῆδί (ἤθγα θ6 ἃ γβϑιίδποσ ἴἢ [ἢ ρῥΓη- 
εἰραὶ ᾿ποιἀθηΐβ 15 4}} {πδὲ 18 ζθβαυγοα, δι 6 τηϑί- 
[615 ἅΓΘ ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΟἿΪΥῪ 85 ἃ ϑοτΐ οὗ ἀγαρευγ. [ἢ 
[πο56 1ηϑἰΓυ  Π] 008 οὗ οἷιν Γογὰ ρΡτγοιϊηϊβουουβὶν (ογπχθα 
»αγαδῖίθ5, {Πογ6 ἃγθ βρθοϊπθη8 οἵ 4}1] [ῃ6 αἀϊδῆογθηΐ 
Κιη458 ἀῦονα τηθηϊοηθά, δροΐοριια δοῆθ οὌχορρίθβα. 
Τ,οἰ τ Ὀ6 οὈδβογνθϑῶ, (Πδὲ 16 πιδίίουβ οὶ ψῃοίῃοσ 1ῃ6 
το δίίοη 1561 Ὀ6 ἔστι ΠΙβίοσυ οἵ βοϊίίοη. ὙὍηα ἐγυῖῃ 

{ οΟἔ Π6 Ρᾶγδῦ]6 1168 ἰπ {Π6 υϑίη655 οἵ [Π6 Δρρ|ϊοδίίοη. 
᾿ ΤΠ ΡᾶγΆθο] σαὶ Βρ6ςο 65 οὗ 1ηϑ Γυ οι οη 15 οὗ [ἢ6 τηοβὲ 

ΓΟπλοῖθ Δη 41{γ, Δη ἃ γὰ5 1η 156 οί ἴῃ (6 Ὗ 68ἴ, 
(85 ψ6 Πηᾷ ἴῃ [Π6 ρᾶγδθ]ο οὗ Μοηθηῖιβ, ἂρ. [᾿ν. 2, 
82. ψἴο {Πθτα ἰθΥ5 1 83η δποϊθηΐ τηοάθ οὗ ἰπϑβίγιο- 
[10Π4) δΔηα 51}}] φδυ] θοῦ ἴῃ {πΠ6 Εδϑδί. ὅ66 Ψψυὰ. 9, 7. 
2 ϑδιη. 12,1. 2 ἤδρ. 14, 9. 4 (ῃτοη. 425, 18. 445. δ, 
1. ΕΖοκ. 17, 8. Τμδὲ ἴῃ τπ6 {1π|65 οὗ 79650.5, δηά «ἵ- 
[αὐνναγάβ, [ΠΟῪ ΕΓ ἴῃ [Γοαιθηΐ τ.56 1) ϑγγία δηα Ρὰ- 
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Ἰοβίίηθ, ψ6 πὰ, 85 ψ6}} ἔτοπι (ῃ6 (δβι ον οὔ Κ6- 
ΓΟΙη6 οἡ Μαίίἢ. 18, 28, (δηλ Πᾶγθ οδί δυγὶβ οἱ πηᾶχ- 
τηὸ ῬΑ δοβ.1Π|15, 841 ΟΠ ΘΠ 8ΘΓΠΊΟΏΘΠ) 8111π|Ὶ ρᾶγαῦο- 
48 Ἰυῆρεγθ, υἱ αυδὰ μϑγ βἰπρί8χ ργϑοθρίαπι ἰθηθσὶ 
8ΔὉ δυιάιϊτοσγιθιι8 πο ροίϊοδβί, Ῥ61 5)Π|}}1Π{061Πη6πΔ ΘΧϑτη- 
Ρίδαιια ἐθηθαῖιγ,) 85 4180 ἔγοτῃ {Π6 ᾿ΓΑΪττ 164] δηά 
ἘΔΌΡΙΠΙοδὶ νυ ]ηρ8, ἴῃ ΠΟ ἢ ΠΠΊΘΓΟΙ8 ράΓΔ 65 06- 
ουγ, δΔηα διηοηρ ῃ6 ταδί 80ηη6 οὗ ἰῃοβα ὑπαὶ Ὀ6ΔΓ ἃ 
βίγοηρ' ΓΟΒΘ]δΔησα ἴο {Πο86 οὗ (Π6 Νανν Ταβίδιηθηΐ ; 
6. 9. τῃδί οὗ {π6 τσ τῆδὴ δηά [1,84Ζϑγι8, οὗ {ῃ6 ἰ8- 
ὈουγοΓβ ο8}16ἀ ἰηἴο {(πΠ6 νἱπογαγὰ Ὀγ (Π6 Πυβθαηάιηδη, 
ὅς. ΟἿΒ ΝνΘΓῪ 5:12 118Γ το [Πδι Ὁ] ον ηρ (δι οἷν (Π6 
ϑΟΎΘΙ 8ηα {Π6 8664) 15 ἐοιιπὰ ἴῃ {π6 9ο6γυβαίεθιη αϊ- 
πιυὰ, δηὰ οἰἰοἀ Ὀγ Πὶρμιίοος. Βοβοπηι. Καΐϊη. ΨιάΘ 
ΘΟ] 68. (ὐσοτηϊηθηΐῖ. οὐ γον. δα]οπΊηϊ8, δηά Μι- 
σἢ86}18 οἡ Βρ. ον 5 Ῥι  θοςοη8, Ρ. 64. Β6η6. 

1 5041} ργοσθβά ἰο ρίδεοβ ὈθίΌγΘ ΠΥ Γοδθγβ 80ΠῚ6 
᾿προγίδηϊ Ρ8838ρ68 ἴγτοπι δησίθης δ ἢ ογΒ οἢ {Π6 8ι0- 
)εςεἰ οὗ ᾿ηϑἰτυςἤοῃ ὈΥ ράτα 168. ὅδηθο. Ἐφ. ὅ90. (οἰ οἀ 
Ὀγ ΥειίβΒ.) ΠῚ αὶ βαρ! οἱ γ οἱ ἀδπγοηβίγαπαάξ ταὶ 
οϑυδᾶ 6]οα ΘΔ ΓΤ, ΡᾶΓΆΡ0]158 τοί σε βαηῦ; αι188 6Χχ- 
18{1Π10 ὩΘΟΘΒΒΔΓΙΆ8, ΠΟ 6Χ δδάθι σδυβᾶ, αιᾶ Ῥοσί!8, 
864 υἱ πῇ 6.1 }}1Πτ4018 ἡοϑίγα δαπιιηϊσυΐα διηΐ, οἱ τ 
ἀϊδβοθηΐειῃ οἵ δι αϊθηΐθῃ ἰῃ σοῖ ργϑβθηίοπι δα ιιοδηΐ. 
Μαϊπιοηϊά. ροτγί. Μοϑ. Ρ. 84 (εἰϊοὰ Ὀγ εῖβ.) Νοη 
Ροίαϑέ ἀόοσθῦὶ νυ ]ρὶ8 Ώ131 ΡῈ δοηϊσπχαΐα δὲ ραγαθ 148, 
αὐ 118 σΟΠΊΠΊΙη18 810 Ιϑῖα ἀοσθηαὶ ταῖο τ] ΘΓ 118 
ΘΕΔΠ1 ΡιΙΘΓΙΒ4} 6 οἵ Ῥᾶγν}}185.9 ΄4ὰο, οὗ ρογίθοι ανδ- 
βοσϊηΐ 1η6]]6ο 8 ᾿ρΒΟΓΌΠΊ, ρΡΑΓΔΟΪΆΓΙ ΠῚ 15. ΔΓ 56Π}- 
8.8 ἀΙρηοβοιηῖ. ΤῸ ψῇηϊοῦς 1 δᾳά ἃ νϑσὺ δρροβιίθ 
Ραβϑᾶρθ ἴτοιη Μᾶχ. Τυτγ. Ὠ)ιββογί. 290. ᾿)ανί8. πραγ- 
μάτων γὰρ ὑπὸ ἀνθρωπίνας ἀσθενείας οὐ καθορωμένων 
σαφώς ἐυσ χημονέστερος ἑρμηνεὺς ὁ μῦθος. ΤὭιϊ8, Ὀγ (6 ! 
Ῥδγαρο σα] τηοάς οὗ ᾿Ἰηδίγαοίίοη, ποῖ ΟὨΪΥ Ψ6Γ6 {πΠ6΄᾿ 
{Γυ1}5 οὗ τοὶ ρίοη γοπά γα πλοῖα [Δ }}Π1ὰγ ἰο {Π6 σοιη- 
Ρτγοποηβίοη οὗ {μ6 ηριμέξἐμαάο, θυ ἴο 16 υπάοτβίδηά-. 
ἸΏρ8 οὗὨ αἰΐ, [ῃοδ6 τα 8 το τόσα νἱν αν σοργα- 
βϑηΐβά, δηα τηοσο ἰδβΕ 1 ρ᾽ 1 ΡΓΘβ5ΙΟἢ5 οὗ {ῃ6πὶ ἰησι]- 
οδίθα. , 

8. ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τι σ. ΟΔΙΏρΡὈ61] τοπθγβ ἐἦα 
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50 )6Γ. Τα σγέϊοθ, ἢ 5805, βιιρρεβίβ (δὶ (Π6 Δρρ!. 
σδίϊοῃ 18 ἴο οὔθ :ηαϊνιάυα!, ψ Ὠ]Οἢ νοσϑίοη 15 ᾿ηἀδϑή 
σοηῆτγπλοα ΒΥ {π6 Ν υἱραίο, φιῖ δεοιπὶπαί. Βυΐ Πογο, ἃ8 
ἸΏ ΤΊΔΠΥ ΟΠΟΙ ἰηδβίδποθβ, (ἢ6 τποσγαὰ ᾿ἰθγαὶ 15 [Π6 1688 
(Δ Π[] νουβίοη. [0 15 ἸοΟγα δοσυγδαίθὶ νυ σοπάθγοα ὈΥ 
Β6ΖδΆ βιιίοσ (1 αυ!άδα)), δῃὰ ὈΥ οὧν Εηρὶ. ν. ἃ ϑονεῖ. 
Ἐὸγ {π6 δυὐίϊοϊα 18 ἤθσα ἀόριστος, Δῃἀ Βίδῃβ ἰῃ {Π6 
ὈΪαςα οὗ τις, πϑνθεηρ ἰο (ἢ6 Ηδῦτον Π ργοῆχθα ἴο 
γοῦθ8 δηα ρϑυορ1685. [ἢ {γυςἢ, ([ἢ6 ροηυγυ οὗ {861 
Ιδηραᾶρα σοι ρο 64 [86 ΗδΌγενΒ ἴο ρυΐ ρᾶγο 68 ἴον 
γογ 418 (48 15 ορβοσνθα Ὁγ ατοῖ. βοβοῆζ. δηὰ Κιϊ- 
061). Τῇα ψδοὶα οὐ {ἢ18 ρᾶγαῦ]θ νὰ τῇδυ σοπηρδίδ 
ΜΠ ἃ ΘΙῪ δάμηγαῦα ραβϑαρὲ οἱ ΤΠρθηγϑί. 898. Ὁ. 
οἱ λόγοι δὲ εἰσὶ καρπὸς ψυχῶν ἀνβρώπων, καὶ ἐν ταύταις βην 
τητέον τοῖς τε ἀμείνους καὶ τοῖς χείρους αὐτών. Δεῖ μὲν ται 
ἐπὶ ταύτων, καὶ τέχνης τινὸς" καθάχερ ἐπ᾽ ἐκείνων, γεωρ- 
γικῆς. Σκοπεῖν δὲ αἷς ἄμφω τὰ ἔργα σφόδρα ἐμῷερως 
ἔχει πρὸς ἄλληλα. Πρώτον μὲν δεῖ σε διεργάσασθαι τὴν 
ψυχὴν, καὶ παρασχεῖν ἐπιτήδειον εἰς τὸν σπόρον. Διεργάσῃ 
δὲ αὐτὴν εὐμαθείᾳ τε καὶ προσοχῆ. Ὥς ἂν εἰ σκληρὰν ἐάσως 
καὶ στύφουσαν, ἀπολεῖ μὲν ὁ καταβάλλων τὰ σπέρματα, 
φύσει δὲ ἐκείνη ἀντὶ σεως καὶ ἀρετῆς, κακίαν τε καὶ 
ἀμαθίαν, καβάπερ ἀκάνθας. "Ἔπειτα ὅταν σπαρῇ τε καὶ 
φυτευθῆ, κινεῖν τε αὐτὴν καὶ ἀνανεοσασϑαι τὰ καταβληθέν- 
ται τῇ μνήμῃ" καὶ τῶν ἀγρίων βλαστημάτων ἀποκαθαίρειν, 
ἵνα μὴ ὑπὸ πολλῶν φυτών καὶ ἰσχυρών ἀποπνιγείη τὰ 
χοηστὰ καὶ τὰ ἡμερωτέρα. Μάλιστα. δὲ ἁπάντων ἐπιμε- 
λεῖσθαι μήτε σπείρειν ἁπλῶς μήτε φυτεύειν, ἐξ ὅσων οὐδέν 
τι χρήσιμον ἀποδρὸ ται. ἘΕΠσὶ γὰρ καὶ ἐν τοῖς λόγοις, 
ὥσπερ ἐν τοῖς Φυτοῖς, πολλοὶ χαρίεντες μὲν καὶ ἀμφιλα- 
Φεὶς, ἄκαρποι δὲ καὶ ἀνόνητοι. “ΓΠΘιηϊϑίλυ8 8668 10 
δανο ᾿μδά ἰῇ νίθὺ ἃ ραβϑδᾶρε οὗ Ατίϑβιοιίαο ἴῃ 58 ΕἸΠΙος 
(εἰἐοὰ Ὀγ Β.ΙΚΙΟν) ΘΓ οσσυγβ ([}8 νΟΥῪ 5] μ46, 
δηὰδ νεῖ (6 88Π16 Δρρ]:σδίίοη οὗ ἰ. Ὅε ἃγὰ ποῖ, 
Βᾶγ5 ἢ6, ἴο δχρϑοΐ {παι {πΠ6 ψογὰ δπὰα ἀοςσίτίῃς (ὁ λό- 
γος καὶ διδαχὴ) Βῃου]α ἰᾶνα (ἢ βϑδηη6 ροοῦ εἶδξοί προῇ 
4}}: θαῖ, (Πδὲ ἴῃ ογάδγ ἰο {Πὲ8 Κιηάϊΐγ ορογαιίοῃ, 86 
βου] οὗ (Π6 ἤθάγοσ (τὴν τοῦ ἀκροατοῦ ψυχὴν) τημδί "6 
ῬΓονιουϑὶν ουἱναίοα (δέῃ προδιείργασθα!), ἃ8 186 τῃ6 
ϑιουηά ξηοπἀδα ἐὸν {6 π6 γοοορίίοη οὗ ἐδ βεϑά 
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(ὥδφπερ γὴν τὴν θρεψουσὰν τὸ σπέρμα) ὈΥ ἴδ6 Ὠυβραηά- 
ξηΔῺ 

4. παρὰ τὴν ὁδόν. ΒΥ {([)|6 8146 οὗἩ 8 ρδί οὐ γοδά ᾿ 
νυ ρα856α (πγουρὶν [ἢ σογ-ἢσ]α. 

ὅ. ἔπησεν ἐπί τὰ πετρώδη. (ΔηιρΌ. ἀΙϑάρρτοναβ οὗ 
ΟἿΡ σοιηδηοη ΥΕΓβίοη, ϑίσηψ ρίασοδ, δῃὰ {γ8ῃ518[68 
γοοῖν ργοιπά, ὈΥ ΜΏϊοΟΙ, 6 88 γ9, 15 τηθϑηΐ ἃ σορίὶ- 
πιιοά τΟςΚ, νι ἃ νΟΎῪ (ἢϊη σονοσ οἵ βασίῃ. Τὸ πη 
16 ΟὈ)ΘοΙΙοη ΔΡροδγβ ἔγίνοίσιβ. ὙΠΘΓΟ 18 8η 6ἢ 0815 
οὗ χώρια, ΜὮ]ΟἾ 15 δερρίἑε τῇ ᾿ΤὨμογά. [,. 4, 9, ἐχα- 
θει ἐς χώρια πετρώδη. 

ὅ. εὐθέως ἐξανέτειλε, ϑρτυηρ ἘΡ. [10 15 υϑαα Ὀγ {86 
ϑερί. [ον ΓῺΝΣ ἴῃ θηθβ. 2,9. ὃς. εἴβ. ΔΡ(Υ σουη- 
Ρᾶγοβ Ον!ά. Μείδιηοτγρῇ. ὅ, 482. Ῥείη βεροϑῖαθϑ τὴο- 
τιυθηϊαγ ἴῃ ὨοτΌ15, Εἰ τηοαἀὸ 80] Ὠ]Π110.8, ὨΙΠ111}8 τηοαὸ 
σουρι δος, διάογδαιθ, νθδί 4.16 ἡοσδηΐ, ἀν] δρ41}6 
νοΐπογος δοιηηδ 16οίᾶ ἰοραηΐ, ἰοἰταπὶ {ΠΡ ]Π1αὰ6 [8- 
ὑαὰηΐ [τ |σ688 Π69565, οἴ ἸΠΟΧρΡυρΡΊΔὈ116 ρΥδιηθη. 
νιγρ. Οθογῷ. 1,78. 1ΠΠ|ς οἰδοιαηί ᾿ς 18 η6 {ππρίθυς 
ἰοῦ : Ηείςο βἴθ θη, οχίρυδβ ἢ6 ἀδβογθῖ ΠΌΙΊΟΥ ἃΓΘ- 
Ὧ8Π. ΠΟΙ 18 ἴ00 ἃ ΡαββᾶρθΊη ἔριοῖοί. 4, 8, (εἰδα 
Ὅγ Βιυ]Κ]6ν.) νΘΓῪ 5 πλΐαγ [ἢ τηοδρῃουνο 8] Δ᾽] 5 ἢ (0 
{{ἰ8 ρατί οἵ οὐγ ρᾶγα]θ. ὙΤδθορίιγ. ἀ6 (. Ρ]. 8, 26. 
οἰἱδὰ Ὀγ εί8. ᾽ν Συρίᾳ γὰρ κατὰ βάθος ἀρώσας ἐξή- 
βόινεν, ὑπὸ γὰρ τοῦ θέρους διακαιομένη ἐπὶ πλεῖον ὑπόπετρος 
οὖσα διέκαιε, καὶ μικροῖς ἀρότροις οἱ Σύροι χρῶνται. 9290. 
8,11, 1, 17. 94ς. 1, 11. 

6. Ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη. Τί τηιβί Β6 
τοι θη ογοά, [αἰ 1η ῬΑ] ΘΒ, ἀπγηρ (6 Β66α {πΠ16 
(τ οἷ 185 ἢ Νονθηθθγ), {Π6 ΒΚΥ 18 ρΈΠΟΓΑΙΪΥ ονοῖ- 
ϑργϑδά ψτἢ οἰουά8. ΤΠ 566 α ἐλθη Βργὶπρβ ὉΡ δνϑθῇ ᾿ 
ἴΏ σέοηψ ρίδοοθ; Ρυξΐ ἤθη Π6 8η αἰ58᾽ραῖθβ (6 
οἰουι 45,  φυοκὶγ ουΐρτονβ [(8 βίγεημχιῃ. Βοθθητμῃ. 

7. ἀκάνθας----ἀπέπνιξαν αὐτά. Νηεϊδίοίηῃ σΟΙΠΊΡαΓΘ6β8 
Ὑδεορῆγ. ἀ6 (. ΡΙ]. ὦ, 25. δῃὰ Χϑηῃορῇ. (ἴσος. 48. 
ὙΠΕΓΘ τῃθηϊοἢ 18 τη8δ46 οὗὁἨ Ὀγυϑηνοοα ΒρΡΓΠρΡΊ ΠΡ ρ 
ψὶ ἢ (Π6 σοῦ, δηᾶ ἀρϑίγαοηρ (Π6 ΠΟᾺΓΙΒηπιοπί οὗ 
(Π6 501, σποδκίηρ 1{,ϑ ἕο. Ηθ 180 οἰΐθβ (αδίρυγηῃ : 
Ῥγοϊοοσδία τηδὶρηιπ) Μοββ18 μαϑαῖ ἰο απ. ΨΊγρ. Εοὶ: 
ὅ, 89. Οαγάᾳιιβ δἱ 5ρ1η15 ϑυγρὶξ ρδ]ασβ δοι18, 66 

ων 
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Ρτονυ. 924, 81. 1 δαἀ Ροϊγη. 61. χώριον ἀκανθώδες 
ΟΡΟ]ΙΧ. 1, 228. ὡς μὲν κατα πνίγοιτο τὰ Φυτά. ΤΏὨιϊ8 
» 1η6 ψοτγά οὗὨ Οοά [5 οἰιοκεά, ψῇδηῃ βϑοῦϊαγ οᾶγοβ ργϑ- 
ναι} τῇ (Π6 πιῖηα, δηα ἰθᾶνθ Π0 τοοηὶ ἔῸσ 8ρίγιίια] 
ταοα! δι οη. 

8. ἐδίδου καρπὸν, ὃ μὲν---ὦ δὲ, ὍΤοὸ {π6 απέϊοπέ [οτίῖ- 
1 οὗ ῥα θβϑεῖηθ 81} δι πογι[1685 θθαγ (Θβέϊμηοπυ. ΟΥ̓ 
{η6 αἀἰβδγθῆσα ἴῃ ΠυΔηΉΓ ΠΥ οἵ ργοάμσοα ἴῃ αἰῆδγοηΐ 
Ραγίβ ῬΥείϑίθιη ἢ88 Ἷο]]θοίθα πηδὴγ δοσουηΐβ. (δ66 
αἰβὸ )εβ8861. οηἡ Ἠετοά. 1, 198. δῃὰ ΠουργΒ Απ. 
δας. Κυϊη.) [1Δ446, Ηοτγοάα. 15 οοπῆτγηιοα Ὀγ δίναθο, 
Ρ. 1054. ἡ χώρα Φέρει κριθὰς μὲν ὅσας οὐκ ἄλλη, καὶ 
γὰρ τριακοσιάχια λέγουσι. ὅδ68 8530 Ηδτοάο. 4, 198. 
Ἡεἰϊοάον. {. 2, 841, 11. τηθητοηβ ἃ ργοάιοο οἵ ἰἢγαο- 
Βυπάκγρα [ο]ά. (εγοάδί υάδευ8ϑ ΑΡ6|14, ὅζο.) 1.6 ἀδη- 
{1 (αἰτοὰ Ὀγ Ἀοβθηπ).) πηθηξίοηβ, (παι ἢ {πῸ ῬΒΙΠΡ- 
Ὀίδη 5165 [6 σγοιπα γ16145 5ἰχίν-ἴο14, Ὀὰΐ δ ογπιογῖν 
δὴ μιεπάνεοα, οὐ θνθὴ δὴ πιιπάγϑα δηά πξν [ο]Ϊά. Εο- 
86ηπι.; ὙὯο Οὔβεγνϑϑ, (δὶ 1 1ῃ6γα 6. 1688 16 ἘΠ 
ῃον ἰπῃ (Π6 Εδδίθγῃ σοι Γ168, [δῇ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΡΑΙΕΥ δἱ- 
«Ἰΐδῦ 6 ἴο {Π6 5Ϊοῖἢ οὗ ἰῃῆ6 Ὠυβυδηάσιηθση, δηα (ΠΟΙ͂Σ 
γϑδίθν πορ] ρθηςα 1 οὐ] ἰνδίηρ [ῃ6 501. Καϊποοὶ, 
ΟΥΘΥΘΓ, ἢ85 }παά]Ο]οΌ 5 ν ορβογνθά, [ῃδι (Π6 οἰγουπι- 

βίδηοθ 18 ποῖ αὐὠ ἐαέμηι μηριοηι ταάϊσαπάα, Ὀιϊΐ τἢδὲ 
7 γον εἰδεγτίηι 18 ἃ}} (ῃδ΄ 18 τηθαηῖ. Οἡ 1Π6 ἰἀϊοπὶ 
ὃ μὲν----ὖ δὲ ρατγίῖπ, Ὑ εἰβίθ::) ρίνοβ ΤΏΔΏΥ ΘΧΑΠΊΡ[68. 
ΤῈ πᾶν 6 βυΠο!οηΐ ἴο σοη88}} ὅ6}}. 16χ. οὐ Μδί. 
στε. αν. 

11. γνώναι τὰ μυστήρια. ΟΔιηρΌ61] ΓΟΉ 6 Γ5 δεογοέδ; { 
ἴογ, 88γ8 Ὧθ6, {Π6 πλόογαὶ ὑγυ}15 8 π46α ἴο δὰ ίαγ τοι 
Ροϊηρ πιγϑίθιϊοιιβ, 1. 6. ἀΟΟΙΓΙΠ68 ἸΠΘΟΙΏΡΓΘΙΘΠΒΙ0Ϊ6. 
Βυΐ {15 15 σοηῃΐουῃάϊηρ' (Π6 186 οὗ [πΠ6 Ρᾶ884ρ6. ὈΥ 
ἠοῖ δίίθπάϊηρ' ἴο {Π6 οτίρίπαὶ δηα ριοροῦ βίρῃϊῇοα- 
(ἴοη οὗ μυστήριον. 1{ ἀδηοία5 ἃ {πιηρ ΟΥ ἀοοίτΠ6, 
Κηονϊθάρο, ὅτε. ἰάθη, ἢ 614, δηὰ τπϑγοΐοσα υἢ- 
Κηον : 480, ἃ ἀοοίγί πο, ὅζο. οὗ ψ Ὡς βοιῃθί ῃηρ ἰ8. 
γεὶ μιάάθη δηά ἀπκπονῃ ; ἃ ἀοοίγη6 ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1688 
ΟὔβοιΓο, ἀπά νοὶ ΓΘ ΌΓΟ5 Ἔχρ]!]οδίίοη. Α11 πηγ5- 
[ΘΓΥ ἰ8 πηρογίδος Κηον]θάρα; οἵ, 88 1ζ 15 Μ1Ὲ}} 6χ- 

--.,.“-- 
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»ἰαϊποὰ Ὀγ Τπεοάογεί οη ἔομπ. 11, 25. μυστήριον ἐστὶ 
τὸ μὴ πᾶσι γνώριμον, ἀλλὰ μόνον τοῖς θεωρουμένοις. ᾿ 

6 ραβϑᾶσα ΠΙΔῪ ὃ6 ἰἢ18 ρΑΓΑΡἢ Γαβαά. ΤῸ ΥὙΟΙ͂Ι, 
ΤΩΥ ἀἸ5οῖρ 68, 15 σγδῃϊθα ὈΥ {πῸ Π1νῖπ Βεοιηρσ {Π|π ἴλ- 
συ Υ οὗ ἀσουγδίοθὶΥ ὑπ ογϑίδηα!ηρ' [Π6 μυστήρια τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ, Δ ἃ ἴο γου [{ 18 ρογτη 64 ἴοΓ Πο56 
ῃογίο ὑπκηόνῃ ἀοοίγη68 ἴο Ὀ6 46] νεγθ ΟΡΘΠΗΪΥ͂ 

: κοι 

δη νους Ὀδηρ ΨΓΑΡΡΘα ὉΡ 1ἢ ρᾶΓ 068. ΕΣ 
1086 6γα ἀϊβεῖρι], ἐσωτέρικοι, ῬοΓρΘέι ΠΥ δοσοπλ-᾿ 
Ῥϑηγιηρ (ἢ γῖϑί, ψῆο σου]ά ᾿πίογγοραῖο ἢϊπι, δηα ἤ6ΔΓ 
{Π6 584π16 {Π1ησ οἴδη Ὄχρίαϊηθά. Το {8οβ6 (1 ἐξα»- 
τέρικοι, ἴῃ6 οἱ ἔξω. ΜαΙΚ 4, 11. ποῖ τορι]αγ διιοπά- 
δη(8, δ. ΟΠἸΪΥ δι ΡΟΓΔΙῪ δυαϊίογβ, ἀγαννη ὈΥ ουΣῖο- 

“πὰ 

᾿ν 

. 

ΒΥ ΟὨἶγ, οὐ ποῖ δχοι θὰ ὈΥ ἄδϑιτα ἕον ᾿ῃϑιίγιοίοη) . 
1{15 ποῖ ρου[64. Ἐόοβοημῃ. 8Ὧπα Κιιίη. 

12. ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτώ. Αἡ δάδρε σλρᾶ- 
ΌὈΠ6 οἵ νϑιῖοιιϑ δΔρρίοδίίοη. ΓΘ ῬΓΟΡΘΓ β]ρηιοδίιοη 
15, (μα΄ {Π6 ΤΟ ΙΏΔΥῪ ΘΔΆΒ1 ΙΠΟΓΘᾶ56 ΓΠ6ῚΓΤΙΟἢ 65; θυ 
(Πα {Π|6 ροογ, ψῆο ἢᾶνθ ἤμις, 8Δηα 4Ὧο ποῖ Ιῃη8ΔηΔρ6 
(δῦ {Π{|16 νν 611, Θαβϑι]ν 1ο86 1. Τὴ δχργθβϑίοῃ ἔχειν 
Δη( οὐκ ἔχειν ΔῈ. 5ΥΊΡ0} 14] ; ἃηὰ τῃ6 σψῃο]6 86η- 
ἴθῆσθ 18 8 ΟΥΨΠΙΟΤΟΉ, ΟΥ̓ αοσμὲ ἀϊοέμηι. ἔχειν 501]. 
χρήματα 5ἰρη1η68 0 ὃ6 τίς. Τῆυ5 ἴΠπΠ6 οχργοβϑίοη 
οἱ ἔχοντες, [ἢ ΤΙΠἢ, 158 ἱγθααθηΐ, δηά οὐκ ἔχειν ἰο Ὀ6. 
Ῥοοῦ; 88 Ρ ἀἰμουᾶι ΌὈΥ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΠΊΡ]68 οἰἰοα ὈγῪ 
Κνεοίβϑίδιη, ἔσο ψνῇοπι 1 8οἰθοῖ ἴῃη6 ἰοϊ ΟἹ ηρ᾽ 51 Π|118Ὑ 
δοηΐοηέϊο ἀοσμέω. ιν. 8, 208. Ν1 αρθυϊ (ὐοάτσιι8--- 
οἱ ἰδηηθη 1ΠΠπὰὼ Ῥογαάια 1 1ηΓ6}1χ ἐοέμηι πὶ. Μϑτγί. 5,81. 
Ἰδηΐϊαγ ορθβ Π1}}}1} ἢϊησ, Π181 ἀν ρυ8. Α τοιηαγκ- 
Δ 06 ᾿Ἰπβίδῃησθ οὗ {18 οπῳπιογοη, υπιίδαὰ ψ ἢ ραγοηο- 
γπαδῖα, ΟΟΟΓ8 ἴῃ ΑἸοΙΡΏγ. Ἐφ. 1, 16. οὐκ ἤτησα σε αἃ 
ἔχεις ἀλλ᾽ ἃ μὴ ἔχεις. ᾿Ἐθ;πεὶ δὲ οὐ βούλει ἃ μὴ ἔχεις ἕτε- 
ρὸν ἔχειν, ἔχε ἃ μὴ ἔχεις. δίγαν. Ρ. 1111. ἀ6 Ναραίε!ς 
(δεπία Αγδιςοᾶ): Σώφρονες δ᾽ εἰσὶ καὶ κτητικοὶ, ὥστε καὶ 
δημοσίᾳ τῷ μὲν μειώσαντι τὴν οὐσίαν ϑημία κεῖται, τῷ 
δ᾽ αὐξήσαντι τιμαί. Χεπορῇ. Δη. 1,9, 19. ἀ6 Ονγτο. 
εἰ δὲ τινα ὁρωῇ δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου, καὶ 
κατασκευάξοντα τε. ἧς ἀρχοὶ χώρας, καὶ προσόδους 
ποιοῦντα, οὔδενα ἂν πώποτε ἀφείλετο, ἀλλὰ καὶ πλείω 
προσεδίδου, 
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Τίια βρίγἰίπαὶ γα τ σουσιθα ὑηάοῦ [η6 δάδρε 15 
{Π18: Ηδ ψῇῆο δαίῃ σοηϑιάθγϑθ]α τοϊϊσίουβ Κῶον- 
Ἰεάρο, δῃὰ ἰαϊκοϑ τί οᾶγο ἴο ρον 1 ψὨϊοἢ πη 
8Γ6 ορβογνϑά ἰο ἀο ψ τ {Π6ῖγ ψοαϊ ἢ, Μ1} δηά 1Ἐ 1η.- 
ΟΓΘΆ86 : Μ|16 [Πο86 ψῆο μαναὰ θαϊ ΠΠ||6, δὰ πηαπᾶρθ 
10 28 186 Ροοῦ ἅτ οἴῃ οὐὔβογσνθά (ο ἀο, ψ}}} πὰ 11 
σοιλα ἴο ποίῃϊηρ. Τα [{{|ἰΔ ἢ6 πα ᾿ραγηθα ψ]}} 
8110 οιἱ οὗ [18 πλθιηοτΥ ; ἢ6 ΜΠ] 6 ἀδρτιῖνοα οἵ {|, 
δα 1 (δὲ 8686 1{ 1} 06 ἰακϑη ἔγοιῃ ἢ. ΨΜ166 
Ιηἴτα, 25, 290. ψἤθγο {6 ῥγονογ 185 τιδοὰ 1 ἃ ΙΏΟΓΘ 
οοηῆηρσα δΔρρί!οαϊίοη. ͵Ὑαὲ 538.4}} ον 6 ργθρδγοα ίο 

πη αἀογβίδηα [ἢ6 τηραπίηρ οὗ (Π6 δοἑέοισϊπρ Μοταβ, οἱ 

»- 

-ς-.. 

βλέποντες οὐ βλέπουσι ---- Δι [ΠΘΥ 566 {ΠΟῪ ονουοοκ, 
δηὰ ψῃδὶ {ΠῈΥ ἤθὰγ [ΠΥ Ππορά μοί. Μδϑην βιπΉ]Αν 

, ΘΧΔΙΏΡΙ65 οὗ {Π15 ΟΧΥΠΊΟΓΟΙ ἅΓΘ ΠΡ: Ὀν Υεί8. 
δηὰ ΑἸθδγι (βοπια οὔ ψ]ςἢ 1 ἢδΔα τηγβ86}} ποίθα). 
6818, ἐλογοΐογο, ἱπνοῖνοϑ [Π|6 ἀοοσίσιηα οὗὨ 16 (ἀὐοβροὶ 
ἴῃ ρδιδὉ]65. (μπᾶ [15 θᾶγογβ σης 6 {18 Θχοιθα 
ἴο αἰζθητίοι, πα ποῖ ΟΥ̓ ᾿ηδοηςοη Ρ6 ἀδργινθα οὗ 
411 Κπον!θάρθ, θὰϊ Π8Κ6 ἃ5 ργξαῦ ἃ Ὀγοῆοι ΠΟΥ 88 
Ροβ81016. Καϊη. ΟἸὨγιϑδὲ δαορίβα [ἢ6 ραιδΌο] ςἃ] π|6- 
{πο 85 Ὀ68ὲ δαδρίθοα ἰο {ΓΥ [18 Ὠδαγοῦβ. ΜΠ ΘΊΠ ΠΟΥ {ΠΟῪ 

“ ΜΘΓΘ στρα γ δαγηθδβῖ, αἰξεηΐζνο, δηα ἀδβίγουβ οὗ ἰη- 
, ττγασίίοη, ἀηα {Πογοίοσα ψογἢγ οὗ βαϊναίίἼοη. Απά 

“88 [0 {{Π᾿056 Ψψῇο ψογα οί, ἰμ6 ΘηΪβΠγδίς 4] νγὰ8 απ 64 
ΜΓ (Π6 ΡάγΌΟ] 104] τηοάα οὗ 1πδίγποίίοη, ἴῃ ογάθυ 
{Π4 βϑοίῃρ {πΠ6ὺ τηῖρηΐ ηοῦ υπαἀογβϑίδηά. μοὶ 8 
Ρογίδοιυ 180; ἴογ ἴον σἂπ [ἢο56 θ6 {πουρἢῃ ΡΓΌΡΘΓ 
ΟὈ]θεἰ8 οἵ βαἰναίίοῃ, ῆο 8Γ6 80 ἱπαϊῆθγθης δοιΐ {Π6 
ΤηδίίοΓ 85 ποῖ ἴο {Π|ηὴΚ τ ψογίϊ βοὴ μϑΐη8 ἴο σοιῃ- 
Ριθμθηα ν]νδῖ 15 ργοροιηααά ἴο {Ππ6ηϊ. [1 ψνὰ8 ΠΟΥΟΣ 
(μ6 τηἰδηίίοη οἵ (ὩΣοα {ἢδῖ τη 5ῃοιια ἰδίῃ θαυ θην 
κποιυίορθ, ΔῺΥ τοῦτα (ἤδη οαγί νυ, ψιτπουδ ΑΒ ΙΓ, 
Ρδῖη8,. δηα δἰζθηί0ῃ. 

τ Τὸ [818 ρᾳγροβα τ 18. ψ6}} γτοιπασκοὰ ὃν Αγίθια. 
4., 71. Ρ. 886. καὶ γὰρ εἰκὸς τοὺς θεοὺς τὰ πολλὰ δι᾽ 
αἰνιγμάτων λέγειν ; ἐπειδὴ καὶ σοφώτεροι ὄντες ἡμῶν αὐὖ- 
τών, οὐδὲν ἡμᾶς ἀβασανίστως βούλονται μανθάνειν. 1 
18. ποΐ σοῃέιμπηδου (8ᾶγ8 Βοβθημ.) τ νοῦ {π6 γ 
ΔΓ ΤΟΡτοΔΟ θα, θυΐ ἰρῃογάησα δηὰ ΠΡ 6. }γ 15 
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ἀροβογλθαᾷ, ἴον ψοἢ (π6 πηοής οὗὨ ἰφδοϊίηρ 8. 6 
80 αἰ(οῃῃροτοα {πδὲ (ΠΟῪ ΠΊΔΥῪ. οί Γειηϑίη 46 1ρ- 
πογβηΐ, 8η4 γε οί ἰἰᾶνα ργοροιηάδα {ῃοξα (πιηρβ 
ψ ΠΟ (6 Υ σδηποί υηἀοζβίδηα, 

14, καὶ ἀναπληροῦτω,, ἴ. 6. νρηβοῦ. ὙΨ824 δαρ-ὁ 
δπρά. ἰῃ τῃ6 {πθ οὗΓἹ 1ϑ8ἰδ) 3.48 αϑαδίῃ Βαρρϑῃβά. 
κιἰ. 1ὰ ϑγωφ. ἀλλ᾽ εἴτι ἐξέλιπον, σὺν ἔργον, ᾧ ᾿Αριστό- 

φανες, ἀναπληρῶσαι. Αςί. 7, 429, (ρί5. Βοβθηπ. 8πά 
Κυΐϊη.) ΤὨῊ]Β 18 ψῆδὲ δρδηῃδίπι ἴπ [Π]8 ραβ5806 (8]}8 
ἘΠ᾿ ΒΘΟΟΠΔΔΓΥ δά ἱπΠρΓΟΡΘΓ 1156 οΟὗὨ [6 ἔοτγημ]α, ΒΥ 
ΔΗΔΙΟΘΡῪ ΟΥ ΘΧΔΙΡΪ]6, θη ἃ (πίηρ' ὨΑΡΡΌΘΙΏΒ 5:Π|1|8 5 
ἴο οηρ (δαί θδὰ ἀδιλμὴν Ὀ6θὴ ἄοηθρ, 584]4, ΟΥ ΡΓ6- 
ἀϊοίρά. Τῆόν [6 σδὰ υπάοτβίδπα ποίδίηρ, ν8 αἴθ ἢ 
(Πρη (ο]ά. 

14. ἀκοὴ ἀκούσετε. ὮΙΒ 18 Δῃ ΠΡ γϑίβη), ΞΔ (ἢ 6 
Οοιητηοηίδίοιβ, δοἢ 8ὴ :ἤἸ9πὶ 158, ΟΜ ΟΝΘΙ, 50826- 
{{πλ68 ΤΟ 1η ἰἢ6 Ογοοκ ψχιῖθῖβ, 6. ρ. Ῥοϊγῦ, 27, 
18, 11. ἐυχάμεανος εὔδατο τοῖς θεοῖς. δὲδ 480 1 γ. νη 
ΔΡ. Βονγ. 92. 

1ὅ. ἐπαχύνθη. παχύς, δηὰ [45 ἀογίναιίνο8, 15 οἴζθῃ 
ι86 ἃ 88 ρίησμὲβ 'Β 1, Αἰη, 1η [8138 ΤΟΙ ΔΡ ΒΟΓΙΟΑΙ 8656. 
τ Δ᾽] υὯθ8 (βᾶγ5 [).οηἀγν,) (0 8 Ὡοίϊΐοῃ ἐδ δποίθηΐς 
ἢδά, ἰῃδΐ 8 στοαί φυδηθέν οὗ ἰδ δρουΐ {πὸ λεαγέ 5ἐμ- 
»ίβεά Ὀοΐϊὰ {πα 1ῃἰο]]δοίυδὶ δηα βθηϑι να ρον ΓΒ, 
δ66 ΑἸθογι, Ραίδισοῖ, δηὰ ΕἸβηοσ. (886 Κυϊη.) ΤΠ ὶ 
631}186 οὗ {π18 ΒιαριἸΥ 1ἢ (Π6 768, 88 ὨΘρΊ ρἝηςα ἴῃ 
ποαγίηρ ἐπ ἰπϑέγυοίαπ, ἀπὰ τνοὶρηΐηρ [Π6 σϑιι868 οὔ  - 
ΟἸἾγῖ980 8 τοΐγαοθβ. Βόβθηηι. 

15. καὶ τοὺς ὀφθαλμούς αὐτῶν ἐκάμμυσαν. 
ἴογς καταμύω. ΤἸδα δοβο ϊαϑὲ οἡ 1μοίαη, 8, 414. οχ- 

Δ΄'η8 καμμύειν, ὀφθάλμους κλείειν. 1 ΟΕΒΠΟΓ ααοίρϑ 
1]. Ψυ4. ὅ890. καμμύσαντες τὸ τῆς ψυχῆς ὀμμὰ. Ν1άρ 

εὐ δ΄οἢ!, [χ. 1 δᾶά, ἀβοσῃ. [μθοᾶρ. ἴὰ ΑὔἰοΐΉπηο 
δΡ. ΨΠΠ]οίϑοη ΑἸῃθδο. 93, 81. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν κωφὸς, 
βαρὺς τὰ ὦτα λέγουσιν. .108, 1145, 81. πεφρωγμῶας 
τὰς. ἀκοὰς ἔχοντες. ΓΠοθΒ6 ΨΟΓΘ οΟἸ]οα ἐπ Οτροῖ 
βαρηκόοι, ἵει ῬΥΕΣ δ7 Παδέγ:. 

1. μήποτε ἴδωσι τ. ὁ, ἸΒ Ἴ6, αἴ δάθο ΠΟ -σϑὸ 
ἐΠπαῇ ΒΟΥ 566 8η6 ἤδδν ποίδίωρ, ιμηἀογβίδμή ποΐῖ, 386 
ἐΒεσείογε 1 οδηηοί μραὶ, ργϑϑεῦνε, δηὰ {8 δοζσζω, 
ΨΟΙ,. 1. Ν 

ΨΩ 

’ 



"-- 
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1188}: (Ὠ6ῖγ ΠΔΡΡΙΠ658. Κυαϊη. ὙΨΏΘΗ 26808 88γ8 ἰΠδΐ 
[ε ῬΓορου 8 (Π6 πδίυγα οὗ [15 ἀϊν!ηθ Κίπράοπι 
ΟὈβουγοίν, δηα ὈΥ ράγαῦΌ]68, Ὀθοαυβα οἵ (Π6 βιιρι αἴ Υ̓ 
οὔ 1Π6 ΡΘορΪθ, 10 πᾶν 5661 βίγβῃρθ, ἴο ἱπο86 ψῇο 40 
ποῖ βυ(Πο] Εν σοηϑι θῇ τπ6 τηϊηρ, τΠδὲ ἢ6 ἀἰά ποῖ 
ΤΑΙΠΟΓ ᾿ηϑίσιιος {Ππ6 πὶ ὈΥ ρ]αίη δηὰ ρογϑρίσυουϑ ψογάϑ. 
Βυι ΟἸιγιδί δα νϑγῪ Ψ͵86 ΓΘΆΘΟΠΒ ἴῸΓ υβίηρ (ἢ6 τηοάθ 

᾿ οΥὨἩἁ Ἰηϑδίγασίοη ψηϊοἢ ἢ δαἀορίο. [Ι{ 18 οἰθᾶσ ἔγοπι 
Ὠἰβίογυ [η΄ {πΠ6 Ψ6 8 Ἔδχρθοίθα {πΠ6 Μεβϑίδῃ ἴο θ6 ἃ 
ϑρ[ 6 1ἃ τηοπᾶῦοῆ. [1 {πογοίοτο ἴθ ᾿δὰ Προαγὰ 
ἔγοπι .68585 (πὲ ἴῃς Κιηράοιῃ οὗ Οοα νψγὰ8 ἴο 6 πο- 

ΝΝ (Ὠιηρ΄ θὰ ἃ ΣΟ]ΠρΡΊΟΙ 5 ΒΟΟΙ ΘΙ (ἰ. 6. 66016514), ἀπά (ἢ 
ἰο Ὀ6 ἃ πηΘηθογ οὗ (Π6 ἀϊνίηα Κἰησάοπι νὰ8 ἴο Ὀ6 
ποίῃϊηρ Ὀυΐ Ὀεοϊηρ ἃ νογβῃρρεοῖ οὗ Οοά, ἴΠοΥ που]ά 
ἤαλνα αἰϊοροῖποῦ ἀδϑρίβθα ὮΙ πΊ, ΠΟΥ ἰθηΐ 8ῃ ΘΆΓ ἰο ἢ 18 
ἀΐβοοιισϑθ8. Υοῖ ἮΝ] ποί «6808 ἱηίοηἀ ἴο Ὀ6 ΘΠΕΙΓΘΙΥ 
81:16 πὶ οἡ {πΠ6 {τ6 παίαγα οὗ [158 αἰνίηθ Κιηράοιι, θ6- 

, ΟΔΌ86 (ἢ6 αἰἰοη!]οὴ νν88 ἴο ὑὃὑ6 οχοιίθα ἴο 8 οἰτουπ- 
βίδηςθ οὗ {π6 ρστγοαίθϑὶ πηοπιρηΐ, δηα ὕθοδιι86 ὙΠ 6 Γ6 
88 ἢορῈ {πὲ ἸΏΔῊΥ Οὗ [18 ΠΘᾶγογβ ψουά, Δἴ ΘΓ Ὦ18 
ΤΟΒΙΓΓΘΟἴΟη πα αχαϊδίϊοη ἱπίο ἤθάνθη, Κηον ἥγοηι 

. ἔξ ουθηξ τῃδὶ τη6 ἔλθ οἱ ἢ18 τσ !ρίοη 5 ἔογθβθθῃ 
Ὀγ Ὠιβ6 5. ΕῸΓ ρᾶγαῦ]θ5 ψ ἢ] ἢ Πᾶνα ἃ Γοογθῃοθ ἴο 
{π6 Κίηράοῃι οὗ (ὐοά τα ρτορδοίίςαὶ. Ἐοβθηπι. 

αὐϑ ΑΡΟΡ ἴο 866, 1. 6. νου]ὰ 
Βᾶνθ ρἴδαϊγ ᾿ἰνοὰ ἰο 866 --- ηα 88.νν 1ἢδτι τοί --- Ποῖ 
οἸθασὶν : που Ρ ἢ 1π ΦόΒη 8, 68. Αὐταῆδπη 18 5814 (ο 
ἢᾶνα θδθη γα)οϊοθά ἃΐ βθοίῃηρ ἴπθ ἀν οὗ (Ἰγιβῖ ; δῃὰά 
ἢ βανν 1 δηα 88 ρ»'δα, ΕΥ̓ ἀπο ραίιοη ΟἸΪΥ, Ποΐ ροΓ- 
ἔθου. Απά τη Ηθργ. 1], 18. βᾶγ8 (ποὺ ἀϊθὰ οΪγ 
δοοὶηρ ἴῃΠ6 Ῥτγοπη 568 οὐ οἷ. (ὑοηρασο 1 Ρεί. 1, 
10.11. 

19. τὸν λόγον τῆς βασιλείας. ΤὯσ ᾿᾿πϑίγποίίοη οὗὩ (Π 6 
(σοϑροῖ, {πΠ6 (Ἰγιβέίϊδῃ ἀοοσίτηθ. Τἢ18 ἀοοσίσιηα 15 
σοπῃραγρα ἴο βεθ. [6808 ἐδδοῦθϑ [ἤθη ὈΥ [815 ρϑγᾶ-" 
16 {πᾶΐ Πα 15 (Π6 δυίΐίπον οὗ ἃ πονν δῃηή Ὀδίίοσ γο]]- 
σιοη, ποβα β6οα Πα δά ἰδ βοαίίογθα, δηὰ σιϊοῖ 
τῆὴ6 ΔΡροβί|68 ψϑῦα ἴο ργοραραίθ; {6 νδυῦῖουβ οθοῖβ 
οὗ {Π18 γϑρσίου (ΘΒρϑοῖδ! ν διποηρ [π6 56.585), δηά [18 
ζαΐατα ᾿πιροα!πιθηῖ8. Ηδ ἰπϑίσυςί8 (Π6πὶ νγυδί ἢ 086 
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ουρῶιξ ἰο ἀνοιά, δῃὰ νῆδί ἴο ροσίογιη, ψῆο ἄδϑιίγα ἴο 
ΒΘΘΟπΘ ῬϑγίαΚαγβ Οὐ {Ππ6 ἔθ] ον ῥτγοπιβθά ἴο {Π8 [0]- 
Ἰοννο 5 οὗ ἐπ Μεϑββίδῃῃ. ὍΠ6 Ψψοζγα 185 ψ6}} οοπηραγοα 
ἴο βορ. Τῇυβ δογηιο 15 ἀοαἀποορα ἔγοι βοσο. Ρὶυί. ἀθ 
Ἑάυς. 4,.4. 0815 τὸν λόγον Β66(. 

19. μὴ συνιέντος----τ 61} ηοΐ, αἰἰΘ 61} ποΐ ἴο 11. 
5ο Νεῇ. 8, 10. Ῥ52]. ὅ, 1. ΠΑ 1 ἴῃ (ἢ6 ΟἾΟΙ Ρ4888 668. 
(Κυίη.) Τμαὲ π6 νετρ συνίημι ἜΡαΝΩΝ βρη! !ῆθβ 
1Π15 [ἢ 186 δοιρίαγεβ 1 15. οογίδη, ((διῃρ.) 

19. ἔρχεται ὁ πονηρὸς. ϑεαίδῃ. ΓΠΘ ἩΞΕΕΝ οὔ 
ΠΥ ἰβιηρ' πᾶν δ6 8414 (ο Ὀ6 ἴάκθὴ αν, ψ θη 1 
Ῥᾶ5568 Ἰη0 Οὐ] νίοη, ΟΓ ββϑιηϊηρ' οὈ]νίοη. Ηδετζα δὲ- 
ἴδῃ 18 8416 ἴο ἱπηρ646 {{|6 ἔγαϊς οὗὁἩ γΒ ἀοοίτπο, (ἢδέ 
ΤΏΘΏ ΤΏΔΥ ποῖ Ὀ6 βανθά. Ηον ἢδ 1π]ρ6 668 [ζ 15 ῃοΐ 
βδ:4ά. ΤΤηΐϊ8, Πονονογ, 6 δ οὔδογνρ, {Πδ 1ΠβίΓα6- 
[Οη 158 τηδάβ νοϊὰ ὈΥ περίίροησθ δηᾶ ἰπαίθηίίοη ; 
ἃ νοβ ἴο ΜΗ ΟΝ νΘΓΥῪ ΠΊΔΩΥ ΟὗἉ {π6 96 γ)18 Ψ6γθ {ῃ6ῃ 
ἴοο ῥοῃμθ. Ῥοββθββθα ψη ἃ ναὶ ἔϑπου οὗ (ῃ6 
Βρίθ πα! ἃ ἀοπιϊπίοη. οὗ (6 Μεϑβϑβίδῃ, ἔμ Ὺ ἀδβιγθά ἴο 
ἤΘΑΣ ΟἿΪΥ 8πο ἢ [ΠῚ ηρ8 ἃ8 βῃοι ΠοιΙΣΙ8ἢ [Π6 ΘΙΏΡΙΥ 
ἢορ68 οἵ βαγίμ]γ Ῥεπθῆϊίβ. Οπ {86 σσπίγαγυ, [68- 
νΘΗΪΥ ἀοςίεϊπ68, δηα {Π6 τπηοάθ ὈΥ ψΠΙοΒ {86 πιὶρῃῖ 
ἰδίῃ ἴο Παρρίῃθδβ ἤθῦθ δπά Ἠδγθαῖιθσγ, 6 Ὺ οοη-, 
βῖρηοά ἴο ΟὈ]ινίοη. Ἀοβεηπι. 

, 19. οὗτός ἐστιν ὃ παρὰ τὴν ὁδὸν σφαρείς. Ηδιηποηᾶ 
συ] υπἀογϑίδηα σπόρος, ἴῃ ψνὨΟἢ Πα 18 [Ὁ] ον οα ὈΥ 
Ολπιρθ 6], ψἢο {8108 (ῃ6 σοιῃσηοη πηοάδ ργθβθηΐβ ἃ 

7Ζ0Π|}0}6 υποχδπιρ] βα ἴῃ ΠΟΥ υγῖ. Οη (Βα ρτίποΊρ]α6, 
ΒΟΥΟΝΟΙ, 18 ἰοπη θα {Π6. ἔΟ]Πο ηρ οχρίδπαίίοη οὗ 
Ἐοβοπιηυ ογ δηα Κυϊηοεὶ, η  ΠΙσἢ 1 δοαυΐϊοθοα: Ηδ 
ΠΟ 15 86, ΠΊΔΥ ΡΤ Ὀ6 οδ᾽]βα ἃ τηδῃ' 
δον ὈΥ͂ (ἢ6 Αγ 846. Α δ τηδΥὺ Ὀ6 ἰδγπιθα βόΨῃ,. 
(σπαρεὶς) οπ {Π6 58Π16 ΡγΓΙηοῖρ] 6 ὑπαὶ να (8}} ἃ ἢ6]4, 
ΒΟ ῃ, Μ ΠΙΟἾ γαοαῖνεβ (Π6 8664, [{ τὴᾶν Ὀ6 τοησοτγοα, : 
[6 ψῆο 15 βϑονῃ οὐ {ἰὸ ψαγ-δ146. ΕῸΓ {Π6 τηδῃ 8 
ροπῃραγοα ἴο {Π6 614, ποί ἴο {Π6 566. (οβϑημι. ὅς 
Κυϊη.) 

21. οὐκ ἔχει δὲ ρίδαν ἐν ἑαυτῷ. 1)068 ποῖ ρΘτγηη ἴδ 

Ι 
ὶ 
| 
' 
; 

[ο. ἴακα (ἀθ6 Ὶ τοοῦ ἴῃ [18 πίη, ὈΥ ψεϊρῃίηρ [18 6χ-᾿ 
ΡΓΘ- ΘΙ ]Π6Ώ66. (Βοϑεπαι. δῃὰ Οτοί.) ̓  

Ν 9 
ΓΟ  ]οῆσο δὴ 
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ϑδθοἢ ψόγα δὴν 0 δἰζοηπθα οη. {Π6 Τρ! !8 ΓΥ οὗ 
Ομ γιβδέ, πο (Πμδὺ {ΠΥ τῖρηῦ σοιῃργοβοηᾶ ἢΠϊβ ἀοοίΓ! 6, 
8 ἸΔγ [ἰ ἰο πεαγί, θυέ (πα΄ {6 Υ τιῖρσῆϊ 8566 δηἀ ἢδδγ 
βοιηθίῃιηρ 6. ΟὐΟμΡ. 270. 6, Φ6. 18, 838. 1;ς. 29, 
8. Αοἱ. 17,1. 2 Οογ. 4, 4. 7164..1, 29, 28, 24. ( οἰ5.) 
Τΐβ 58π|6 ΠΙΘίϑΡΠΟΓ 18 θα ὈΥ (Ἰσοτο: “ νεταῦδθια 
81{1881118 τϑάϊοιθυβ ἀςῆχϑι." (Βοβϑηιῃ. ἃς ατοί.) 

᾿ς Ω], πρόσκαιρος. ᾿ΘΙΏΡΟΓΆΓΙΙΒ; ([110. πρὸς καιρὸν) 
ππϑί4016, ᾿ποοηδίδῃηίζ. ἢ ψὸ πᾶανθ αφπλΤοἰοϊέξξα ἐδηι- 
ρογαγίω δΔῃηα ἐεπιρογαγία ἰϊδεγαζέαδ, ἴῃ ϑὅεθθδοῦ, φυοξεα 
Ἦν νειβίεϊη. σκανδάλιϑεται ; 1μιΚο, ἀφίσταται, [1115 ΟΥ̓ 

2. ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρεὶς. ΤῊ πιείαρἢου 15 
8130 ουπηα ἴῃ ἰδ (Ἰδβ81:σ αὶ 68. δο ΡὨ]]. 1, 186, 
28. ΕΒ. τί φυέται καὶ βλαστάνει ἐν ἄφρονος ψυχὴ πλὴν τὰ 
κεντούντα καὶ τιτρώσκοντα αὐτὴν πάθη, ἃ διὰ συμβόλων 
ἀκάνθας κέκληκεν; ( οἴ8.), 1 δαά 1,γ8185 ῬγΓΠΔρΡΌΣΙ- 
ου8, 80. 24:0}. ν΄. γι. ᾧ 77. ᾿ς Ὦ πυκιναὶ γὰρ καὶ 
λάσιαι λόχμαι περὶ τὰς φρένας καὶ τὰν καρδίαν ἐμπεφύ- 
καντι τῶν μὴ καθαρῶς τοῖς μαθήμασιν ὀργιασθέντων, πᾶν 
τὸ ἄμερον καὶ πρᾷον καὶ λογιστικὸν τάς ψυχᾶς ἐπισκιάϑου- 
σαι, κοὰ κωλύουσαι προφανώς μὲν αὐξηθῆμεν καὶ προκύψαι 
τὸ νοητικόν. ᾿ 

φῳ͵ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος" απαέα σμγα. Τι 16 ἀοηνραᾶ 
ἔτοιῃ μέριδειν τὸν νοῦν, ὈΘοδιι86, 45 ΥΠΓΡῚ βαγ8 (οἱοά 
Ὀγ δομίθυβηθγ), Πινι αἱ οἱ ἠἐβίγαμις δηϊπλισαι, εἴ ἴῃ 
ΡΑγΐθβ γαριξ ναῦῖδ8. ἔυτρ. Ιοη. 247. τί πάτε μέριμ- 
νης ἐς τόδ ἦλθες Οὖὐ πάντες ἄλλοι γύαλα λεύσσοντες Θεοῦ, 
Χαίρουσιν ἐνταῦθ᾽ ὄμμα σὸν δακρυῤῥοεῖ. [{ 15 υϑοά 1η τῃ6 
ΒΒ] 6 86η86 1η Ευσὶρ. Ιοῃ. 407. Ταΐβ 18 ψ6}} 1} π- 
ἰταϊθα θγ δὴ οἰερδηΐ ραϑβᾶρα ἴῃ ΖΞ βοῃγ]}. Το. 478. 
φόβῳ δ᾽ οὐχ᾽ ὑπνώσσει κέαρ Γείτονες δὲ κραδίας μέριμναι 
ϑωπυροῦσι τάρβος δΔηΪΠηΟ 1η8]ἀοηΐε5 (ϑοδαυΐζ, οὐδέάεη- 
65). ΤΠΙΒ ἸΏΔΥ 6 σοτηραγοα ψπ ἢ ΖΈβοἢν]. Ῥετβ. 
170. ταῦτα (ργορίογθα) μοὶ μέριμν᾽ ἄφραστος ἐστὶν ἐν 
φρεσὶν διπλή. 

2, ἀπάτη τοῦ πλούτου. 80 Μοπαῃά. ἀρ. Ογοί. 
«« ἼΠΙ5 δΔατλΙΓΔΌΪΥ ἜΧΡΓΕ8868 (Π6 ναγίοις αγέϊοος ὉῪ 
ΜὨ1οἷδ ΡΘορὶθ 1η {π6 ρΡυγϑυῖὶ οὗὨ τἱοδδε Ἄχοῦβα {ποτη- 
86 |ν6β ἔγοῃι ἀδυ ἰο ἄγ, ἴῃ ρυζίίηρ; οὔ γεϊρίοιις οαγθς5, 
δηά (6 σοηίοιπαάϊηρ ἀἰἰβαρροϊηΐπχαπὶ ψὨϊοῖ οὔθ 
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βοΐ σρ]ο5 861 ἙΜὮ ΓΠ6ῚΣ ἰρουγβ, δηα ἀνθ ψ τ δν 81ι6- 
ο6885. ϑοάάν. 

ῷῷ, ἄκαρπας γίνεται, ὈΘΑΓΙΉρ; ΠΟ τηδίιιτα ἔτι 8; [λιο. 
οὐ τελεσφόρουσι. ὮοΒθ6 8ΓΘ6, ἔῃ [18 ταβρθοί, ἀϊ581η}1- 
[ὰγ ἴο {Π6. ρεθοβάϊηρ, {πα ἴ[Πν Πᾶνα ἃ βιΠοἱϑηξ σοι. 
Ργομοηβίοη οὗ [ῃε ἀοοίτδθ, δῃὰ ἀο ποΐ βϑυάδάδη!γ δηά ᾿ 
δἰἰοροίθογ δραπάοηῃ 1; γϑῖ 8.6 {Π60} 1ἢ ὯΟ [688 ΡῈ}; ἃ 
θοσδυδβε που ἀο οί {μοιβεῖνοβ ρϑγοοῖνο (ἢ6 σϑῃβ- 
800 οὗ [ΠΘῚΓ ΓΌΓΙΔΟΣ ΖοαΪ, δηά {Π6ῚΣ ργοϑοηὲ ὕ8οκ- 
81 Ἰηρ’ ; ᾿πϑοπγαοῇ, ἰδὲ ΤΠ6Υ Ὀδοοσαο ἰ0}16α 1ηἴο 86- 
ΟΌΓΙΥ, δηα ὃἃγα ἸηνοἸνοϑῆ, ἰοροίμοσς ψἱτἢ {86 τοϑὶ, ἴῃ 
ΟὨ6 σοτζῃπηοη “εβἰγιοίίοη.  είϑ. 

28. ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρεὶς. ὅδο ΡΏ1]Ο, 
ἄς Ῥγϑη}5, 64}18 ἀρετώσαν χώραν͵ Τὴν λογικὴν ψυχήν. 
(οβθῆθ.) δ τρίς Ππᾶνθ τΠΟΓΘ Δρροβιίεὶυ οἰδα 
ΡὨῃΙ, {π4. 664. Β. ἀμὰ καὶ φυσεώς εὐμοιρίᾳ χρησαμενος, 
ἣν ὥσπερ ἀγάθην ἄρουραν, φιλοσοφία παραλαβοῦσα, κ.τ.λ. 
Οθϑεσνϑ, {ῃ( φύσις [8 ἴῸΓ ἱΠρΘΏΙΙΠ. 
. 958. ἔσπειρε ϑιϑάνια. ϑοπια ΜΝ. νοΓβοη5 δηά {ΕΠ 6 Γ8 
τοδὰ ἑπέσπειρε, Μ{Ὦ1Οἢ Μγ8ἃ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ υβ6α Ὁ. ϑΥΠ 5118, 
 ἢΟ 8668η8 [0 ἢᾶνα [Δα (1815 τη1η4. ἘΡΙβί. ὅ. Ρ. 169. 
8. ἢ. μὴ λάθωσιν ὑμᾶς τῷ σιτῷ τὸ ξιδάνιον παρασπείροντες. 

ΦΊ. οὐχὶ καλὺν---ϑιϑάνια. Ῥογρῆγτ. 46 ΑΒ58. 1. ὃ 80. 
ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ τ] η68 ἀδρτγανοα δηὰ σοσγυρίοα ὈΥ 56: 51:{1ν6 
δΔηἃ φογροσγθδὶ οδ]οοίβ, ἴο ἃ Ὀδά 501] ὈΠΒΕΙΠΕ απ 
8:68, ἰπουρὰ ψηδαΐ ἢ48 θΘΘῃ βΒόού ἰῃ 1, ἰκυιαι 
κακώσει γῆς, ἢ πύρου πόλλακις τὸ σπέρμα δεξαμένη αἴρας 
ἐγέννησεν. Βυ}Κ. 

80. πρὸς τὰ κατακαῦσαι αὐτά. 1,68ῖ, 1 τπηϊχοά σι 
(ῃ6 ρτγαῖπη, 10 5ῃοια ἴδοις [ἢ6 ποϑα, δηὰ 1η]Ὲ0τ6 {{6 
Βαα  ; οὐ, 16 Τσονῃ οἡ {π6 ἀπηρῃ}}}, μου ἃ ἀρϑῖη 
ὲ βοδίίθεθ οἡ {Π6 στουηά. Ἐβοϑθῆπι. 

82. ὃ μικρότερον μέν ἐστι πάντων τῶν σπερμάτων. 
Ῥμ. δὰ. 2, ὅ06, 45. ϑὅεῃες. ἘΡ. 88. ΡΙΪυΐ, ἀ6 Εά. 
Ρ-. 2. Β- (ἷς. (αῖο. Μα). 16. Ατιϑίοί. Νίο. 10, 10. 
()ει5.)ὺ Τὸ σψϑοῖ 1 δδά δ] Δ. Η. Αη. 10, ὅ8. 
τρία δὲ ἄρα ταῦτα ἐκ βραχίστων μέγιστα ϑώα γίνεται. 
τῶν μὲν ἐνύδρων ὃ κροκόδειλος, τών δέ ὑποπτέρων ᾿ἡ στρου- 
βος ἡ μεγάλη, τῶν γε μὴν τετραπόδων ὃ ἐλέφας. “Ζ 5οῇγ!. 
εἰ. 198. σμίκρου γένοιτ᾽ ἂν σπέρματος μέγας πυθμήν. 
Ηετοάο. 92, 188. δένδρεα οὐρανομήκη», Ἰτηϊταἰοα ἕτγοπι 
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οι. Οἀ. ε, 439. αἰγειρός τ᾽ ἐλάτη τ᾿ ἦν οὐρανομήκης. 
“6505 ἢδτα Ὀσὶηρβ ἔοσνναγα {Π6 πρότασις, Ὀᾳϊ ογ8 {Π6 
ἀνταπόδοσις. 1 5ῃου]ὰ Ὀ6 “848 ἃ ρΙδιη οὗ πιυϑίαγά 
Β6Θα 15 5118}}, ἀπά γαῖ 8 (4}} ρἰδηΐ ροῦν ἴτοπ 1; 80 
86 186 Ὀσορίηπιησθ οὗ (ἢ6 Κίηράοιῃ οὗ Οαοα ((Π6 
σῃυγο ἢ) 5π|8}}; ὈὰΓ ἔγοῃ {|| ὈΘρΊΠηΐηρθ 10 ψ}}} 
τοδοὴ ίο {πΠ6 ρτγοδίθδί ργοργθβϑ." οὐ {Π6 Ιπίεηΐ οὗἁ 
“6811 1η ἰὐνὰ ψυθνοὰ Ψ τ ΔηἋ 51:Π}118Γ ραγαῦ 68, Ηο- 
ΒΘΏΤΔΙ ΠΟΥ τοίοιβϑ ἴο Μουῖ. (ὐοπηπηθηΐ. ἀ6 (ὑδι.515 Α]16- 
ΒΟΥ: ΘΧΡ]ΙοΔη δ, ἀπ Δ448 : δίησα «ζ658 δά ἰρῃο- 
Γαηΐ δυάιϊίογθ, ποῦ ἢ6 πδνουίῃ 6685 νυ ϑηθα ἰο δά- 
ΠΟ 5}, οἡ {Π6 οη6 ἢδηά, οἵ (Π6 βονν ρίόοσταββ οἵ ἢ 18 
ἀοοίτίπα, δπά οπ {Π6 οἴ οΥ, οἵ γθῦῪ πυμηθγοιιβ τη {{1- 
τ4658 οἵ [Ὁ]] ον οΣ5,  Π1σἢ πῖρῆς θ6 σογίδιη]γ ἰοοκρὰ 
ἔογνατγὰ ἴο : δπὰ γοί ἽοουἹὰ πού αἰνναυβ Ἔχργθ88 (ἢ18 
νου οἰγου πη] σοι] 0η ; ἰοϑὲ Ὀγ [Π6 [ὈΤ ΠΙ6Γ ἢ6 5Βπου]α 
ἄἀδιρ {πρὶν σοοά-ν}}}, ἀηὰ Δ] οροί!οῦ ἀγανν ἀψὺ {Π6 
ΠΟΚΙΘ δηά ψάνογηρ, δηα ὈΥ {Π6 ἰδοῦ ἢθ βΒῃοι) ά 
866 ΠῚ 8 Ὀοαϑβίοι, δηὰ 6 ἰῃουρῃξ (ο υἱζον ἱπογθα!}111- 
(165: 6 1πογοίοσα ργοροιιπᾶάθα Ἴοογίϑίη 81 1ΠΠ{π|468, 
ψὨϊοῃ, ἤθη Πογρδῖοσ γασδ] θὰ τὸ {Π6]Γ ΠΠΘΙΟΓΥ, 
ψου] ἀ τπᾶλκο ἔπ 6πὶ ρογοθῖνο [πὲ {Π6γ6 νγὰ8 ΠῸ ΨΟΠΘΔΘΣ 
{Πδ τ1π6 (Πϊηρ 5Βῃοιι" ἃ Ὀ6 80, ἔογ [δ ἢ Πδά ργϑηϊοΐοα 
1. δυςσῇ [Κα ἀἰβαοιιγβοβ ψογα δ ἰθδηρίῃ ρογίδοι Υ 
σοι μη ἀρὰ ὈΥ ἰῆοβα νῆο Κηον [Π6 δνθηΐ, δηά 
ΒΔ [86 ν]οἰβϑι{πἀ.68 Οὗ [η6 (Ἰ τΙβιδη Ομυγοῆ. ὙΠΟβ8 
ἴοο, ἤθη Π6Υ ρογοοϊνθα {ΠπΠ6 ὄἜνοπῖῦ ἴο σογγοβροηά (0 
{π6 ψογάβ οἵ 6808, Πρ Θαϑὶν θ6 σοην!ηςδα οὗ ἐπ 6 
ΔΓΠΟΓΙΥ δηά ἀΐνιπο Ἰορδίοη οὐ ΟΠ 1ϑῖ, ψ πὸ μα 80 
ΘΧΔΟΙΥ δαἀυπιῦτγαίθα 41] {{|686 {Π]ηρϑ. 
84, ταῦτα πάντα---καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐκ ἐλάλει 

αὐτοῖς. Ἐδροδί ταῦτα, ἀῃηὰ υὑπαριβίδηἀ τότε; [ογ ἴο 
{π6 ρῥτγϑβϑθηΐ 80] θοῦ, παηιθὶν, {Π6 πδίυγα οὗ (ἢ6 (ἢ γι5- 
(ἴΔη ΒοΙΙρίοη, δηα 118 ΒΙΙσΠ 658, Πγι5ῖ ΜγῈ Γαϑίγαϊη {Π6 
ΔΡΡΙΙοδίϊοη. 

85. ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου ; ἰἰθοτγὰ, ]Ἰο- 
4υᾶγ. δὸ γίγρ. ΨΈη. 8, 457. οὗ 16 δι γυ], [ρ88 σδμϊξ 
νοσα 416 νοΐθη8 δία ογὰ γοϑοὶ νϊ. 80 450 [λιοΐβῃ. 
80. δΥοϊ[. ἀλλά μοι καὶ ἔχρησεν ὁ Μεμνὼν αὐτὸς, ἀνοίξας 
τὸ στόμα ἐν ἔπεσιν ἐπτά. 
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85. ἐρεύξομαι. ἜΥΟΠΘΕΥ βαϊα οὗ {πΠ6 ρυβῃιηρ ΟΓἢ 
οὗ ἜΡΟΝ θυΐ πηϑίδρῃογι σα! ν, ἴο βρθαῖκ ἔγεοὶυ ; 88 
Ῥᾳαὶ]. 19,8. ἄς. Ηρσγβ {π6 δερίυδριπί νογβϑίοῃ ἢδϑ 
φθέγξομαι. Βυϊΐ 1η {π6 ἀρ οὗ [Π6 ΑΡροϑβί[65, ϑοπιθ οο- 
Ῥὲθ8 ργοόῦδθὶγ πὐρῇς μανα ἐρεύξομαι, οὗὨ ΜΟΙ φθέγξο- 
μαι ταὶρῆς Ὀ6 ἃ ρ'οβΒβει Εοβθηγα} 8. Οὔβοσνεβ, “ ΤΠΘ 
Βλες οὔ τἢ6 88] πὴ5 15 ποῖ Ὀγουριὶ ἔογνασά Ὁ δύ. 

δίςΠ6Υν 88 ἃ Ρσόορῇ δου, θὰΐ Π6 ΟἿΪΥ 58 ν8 [ἢ18: Τπαδΐ 
96βὺ8 υδβοά ἃ πηοῆς οὗ ἰοδο ηρ᾽ 51Π}1|8Γ ἴο [Πδὲ  ψ Ὠ]οἢ 
1ἴῃ6 ἀἰγίηθ ρῥγορῃδὶ ἔογιμουϊυ υ864, 1. 6. 510}}1{π668, 
6. δηά Ὀαΐογο ὑπποδγά οἔ. τῇ 

86. ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν.. ΒΥ {86 ἕοτοα οὗ {π6 ἀγέοἷβ, 
Ὑ6 86 ἴο υπάἀοτγβίδη {Πδι Βουδα ὙΠΟ «6808 ΠδΔα 1η- 
Βαριτοα δὲ σδρογηδυμι. 

57. ὁ σπείρων---τοῦ ἀνθρώπου. 7}ε808 ἀδοΓΙθ685 ἢ]π|- 
861 48 {Π6 διιῖμογ οὗ ἃ παὺν Δ ΨΘΓῪ ΠΙΙΊΘΓΟΙΙΒ ΒΟΟΙΘΙΥ 
οἴ πηϑη (ἢσουρμουΐ (86 ψογὶά, ψῇο 8μου!α ἢδθγϑαίϊεγ 
ἀθβενμ [15 το ρίοη. Αἀαγοηρ (Π6πὶ ἔποσο ψοῦἹαά ὃ6 
Δα ἃ8 Μ6]}} 8458 ροοά, ἴο Ὀ6 βεραγαίβη, οὔβ ἔγοιῃ (6 

οἴδγ, δὶ (ἢ6 ἤδυ οὗ ἡυπᾶαριηθηί. κόσμος βιρηῆ68 (Π6 
γγΏο]6 ψοσ]α. οβθηηι. 

. 98. οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας, οἶνο8 τορῃὶ Μο685. ΟΥ̓ τΠ6 
1ᾳἸοῖὰ τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτί εἶσιν οἱ υἱοὶ, (στοί8. ΓΘ6- 
ΤΩΔΓΚΒ 8ἃ8 ὈΘίογα τὸ εἰς τὰς ἀκάνθας πέσον οὗτοὶ εἶσιν, 
δια. ἴογ ὃ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρεὶς οὗτός ἐστιν... ὅ0 ΠΟΓΘΟ, 
τὸ καλὸν σπέρμα ἰ5 ρΡιιΐ [ὉΓ οἱ τῷ καλῷ σπέρματι σπαρέν- 
τες. ας εἰ Κυρκθ.. ᾿ς τα 

89. συντέλεια τοῦ αἰῶνος. ΤῸ {πΠ6 ἜΧΔΠΊρ[65 ΟΥ̓ {18 
σοσγὰ ργοάμποθα ὈΥ ῥ Π]ο]ορΊϑί8, 1 δά α 1)Ίοη. ΗΔ].1, 
415, δ. τοῦ ἔργου λάβοντος τὴν συντέλειαν. . 

40. ὥσπερ οὖν συλλέγεται---αἰώνος τούτου. ἘλοΒοΠΏ. 
Οὔδβογνεβ (Πδὶ Ὀ84 πιϑῃ δῖ ὈΥ {86 ν 186 σουηβ6ὶ οὗ 
Οοά 8ἱ ργϑβεηΐ ἰοϊογαίθά δηὰ ρμογιηθα ; 85 ψ6]} 
(πδὲ βρδοθ ῸΓ τερμθῃξζδηοθ ΤΥ Ὁδ ρτδηίοα, 88 δ6- 
οϑ086 1η {15 116 Τῆ6Υ οδηηοΐῖ Ὀδ6 ῥΡιιηϊϑῃθά, δῖ (δὶ 
186 ἱηηοσθοῃΐ, ΧΟ 88 ΤΠΘΥ ΔΓ ψΙὮ [Π6Ππ|, τηυ5ῖ Ὀ6 
ἸὨνοΪνοα ἰπΠ ΟἿΘ ΟΠ ΠΊΟΠ ΤΑΙ ΔΙ Υ ; δη( ΠΊΟΓΘΟΝΘΓ 
Ὀδοαυβὲ [Π6 νἱγίι6 δά ρϑίΐθῃοθ οἵ (Ὁ σίβϑι᾽ 8 ἔ{Π|ι] 
αἀἰβείρ! 68 18 ἐπ6γθ Ὁ πηϑϑδηΐ ἴο 6 δχθγοϊββά.. [{ 18 ποῖ, 
Πονϑνοσ, ἴο 6 ἀουβδίοά βΡιυὲ ἐπα {Π| Πινίπα ἰϑηϊῖν 
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δῃἀ ραίλθηςξα 18 (9 ἃ οσογίδιπ ἀσρτέα ῥγοροβοα το ἴδ6 
ΣπλἀΈ οη οὗἉ δ}} πιθη, Θαρθοίδ νυ [ἢ 056 Πο γα οσίπεα 
οἰ τ ΗΠ οἰν!] οὐ Θσοί οϑ: 55.1.4] δυίῃογῖγ. ( ο6.8.} 
1 αλὰ, {{ππλῦ {ΠΟΓΘ 15 8 ΝΕΓῪ ΔρΡοβίέθ Ράδβαρεο 1η ΕΌΓΙΡ. 
20]. ἔτασ. 6. Οὐκ ἄν γένοιτο χωρὶς ἐσθλὰ καὶ κακά; 
᾿Αλλ᾽ ἔστι τις σὐγκράσις, ὥστ᾽ ἔχειν καλῶς. 

. 4], συλλέξουσ ,»---πάντα τὰ σκάνδαλα. κι τ. π. ἹΣκάν- 
δαλὸν 5 ΠΙΠ65. ῬΓΟΡΟΙΙΥ 4 β] ρ- Ὀ]σοκ, οὐ πρ6- 
ἀϊπιοπί ; 4150, τηοιαρῃογςα ἐν, ψ αίθνογ τᾶ Κοθ ΔΠΥ 
ΟἿ δίυεη!α οτ [8]] τη ἢΐ8 ΟὨειβύδη ρῥσπορῖοβΒ. ΤῊϊΚ 

15 (86 βιρῃϊδοδίοη [ἢ ἴΠ6. ργοϑθηΐ ράβϑβδαραε. (ΓΟ 5 
δηά οἴμοι ἰαΚ {πΠ6 ψοσζὰ ἰο ἀοποίθ ἴῃ ἤεγοϑὲθβ δηᾶ 
αϊνιϑίσῃ5 οἵ (6 (Ἰγβδη ΟἸσοῦ. Βαϊ 845 "ἴ' 19 
7οἴπθ ψῖτῇ τοὺς ποιοῦντας 1. ἈἢΑΣΏΪΥ 5ἱρΏῆθ9 ποῖ 
ἐλίηᾷθ Ὀυϊ ρογδοηδὲ δὐρϑίτασί ἔθὼγΓ ςοῃογεῖε, δὸ (ῃ6 
Ρεϑέ γϑοοπί (οπητηθπίαϊογ ὀχρίαΐπ. Οβρθο}} τϑη- 
ἄογϑ 1 ϑοάκοογ. [{ ἀδσποίοᾳ [586 ἐφασῆθγ 8, βο ἢ 85 
ΔῈ σοηβυτοά δὃγ Ρείοσ δηὰ 946, νῆο, υηάογ [ἢ6 
βθιθίδισο οἵ (τ ϑι4η ΠΡογίν, ᾿που]οαίοα ἀοσίγ!πε5 
ν᾽ ἢἱοῖ ἃσὸ σορυρΏδηΐς. ἰο παίιγαὶ νιγίαδ, δηαἃ ΠοΙὰ ἐξ 
ἴο θ6 διηοηρ (Π6 ἀδιάφορα, {πρ8 πα Ἰβδγοπι, Οτο- 
ε1118 88 ΘΓ ἃ ΝΟΤῪ ἰοηρ πὰ δχσοι επί ποία ὁ (δ6 
ΒΌ ]6ο οὗἨ Βεγθϑίθβ, δπᾶ οὗ ρυμιϑηθηΐ ΓῸΓ ΟἼΤΟΙ !Ὼ 
ΟΡΙΠΊΟΩΒ ΟηΪΐγ, ἄς. ἰο ψὨΙσπ 1 πειϑῦ οοηίοηΐ τηυβ6} Ὁ 
ΨΊ τϑέδγγιηρ (Π6 το δ, Θδρθοῖϑ! Υ ἃ ἢ6 τηᾶν βπά 
[μη6 βυθϑίδησοο οὗ ὲ ἰὴ Μτ. Ε516γ 5 Απηοίβιοῃϑ. 
Δ {π686 δγὸ Ἰοίηθι οἱ ποιοῦντες τὴν ἀνομίαν, τῆθῃ οὗ 
Ὀδα πιΊοΓΑ18. 

42. βαλοῦσιν αὐτοὺς. εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός. Ὅε 
ἤᾶνα ἤδσθ δὴ δἰ υβίοη ἰο {π6 Οτίθπίδὶ οὐβίομι οὗ 
Ὀυγηϊηρ; 8Π1ν6. πηθηοηρα ἴῃ Ώλδη. 8, 10. ψ ποτ ΤΠο- 
οὐοέϊο ἐγϑηβἰδῖθϑ εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός, ἃ8 4065 8150 
{Π6 δερί. δῇ ν. 11, ἴῃ ἴτῃ6 Οὐαοχ (ΟΠ βίαπυβ. ΤΉ 656 
ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΠΒ, ΠΟΘΙ, 86 πού ἰο Ὀ6 4 Κοη ΠΟΥ ΠΥ. 
ον τΠ6 ψὶοκοα 111} ἢανα πὸ Ιοηρογ 68} δῃηᾷ δ]οοί ; 
ΠΟΥ σα πείίμον θ6 Ὀυγπεά ποῦ ρπαδὰ ΜΙ {6 
ἐφοίι, ο. Ὅὸε ἃγθ ἴο υπάογϑίδπα ἴπ6 ψογάδ πιοέα- 
»λονοαἰῳ. Α εἴπη] αγ 86 ψγὰ ἢπά [ἢ “Ζ4100]. ΝΟ ΡυΈ. 
ᾧ 68. ῳέτο. δεῖν ὑπάρχειν, καὶ τὰς τὴς ἐμφύτου πᾶσιν 
ἀκρασίας τε καὶ πλεονεφίας βασάνους τε ποικιλωτάτας 
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κοὶ κολάσεις καὶ ἀνακοπὰς πυρὶ καὶ σιδήραγ συντελουμένοιφ. 
ΒΟ γεῖ8 μιαϊοϊουδν ροϊπίβ ουἱϊ ἔπαι {Π}8 ΘΧΡτοσ- 
βϑίοη ἀδμοίςβ τὴν ἄφατον ὀδύνην, ΓΙΒΕΓΥ ἢοΐ ἴο δὲ 6χ- 
Ρτοοϑοὰ οὐ ἀοηῃοίοα ὈΥῚ δυίηδῃ. ἰδηρτίᾶρο. Ῥιμῃίβῃ- 
τηδηξ ἅΓ6 τ᾿ῃϑϑηΐ ἃ9 θαυ ϑείο ἴῃ ἀἄαργθα 85 θυ σηΐηρ, 15 
ἴο ον ργεβθηῦ βοάϊθβ. Ν 

43, ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος. ὙΥ εἰδίδίη οἰΐο5 Ρ]αΐ. 
861. ἢ. δι’ εὐφυΐαν ἐκλάμψας καὶ λαβὼν ὄνομα καὶ δόξαν. 
ΡΙαὶ. ἀθ Ββρ. 4. παρ᾽ ἀλληλαι σκοποῦντες καὶ τρίβοντες, 
ὥσπερ ἂν ἐκ πυρείων ἐκλάμψαι ποιήσαμεν τὴν δικαιοσύνην. 

48. ὡς ὁ ἥλιος. Ψ 16 1)Δη. 192, 8. δδρ. 8, 7, Φ. Ἐβάγ. 
7, ὅδ. 1 Οον. 15, 41. 

44., ἡ βασιλεία τών οὐρανῶν, 1. 6. (86 ἀοοίτίηθ οὗ 
Ομγιϑί. Ὑγείβίθιῃ οὔϑοῦνοϑ (ῃδΐ (Π6 ἀνᾶγίσῖοιβ 6 Γ6 
δοσιβίοτηοα ἴο ὈυτΥ {ἢ 6] [ΓΘάβαγα 1η (ἢ ΘαΓίἢ, Ψῃθα 
(Π6Υ ἰδαγεά [ῃ6 ἰἸηναϑίοη οἵ ἃ δηθηγ. Ηδ [88 σορ!ί- 
οεἰϑἷν }Πυἰγαςοα {Π|8 ἴγοιῃ Ηοσ. δαί. ὁ,6. Ῥοσβ. 2, 10. 
νι. Φη.1.808. Ατγιβϑίοί. Μεοίδρ. ὅ, 80. Ησν. 8αι.1, 
1, 40, Χο. Τῇ γιρῃΐ οὗ ἰγθάϑυγα ἔσονα 195 ἀοωρίᾷι!. 
Εγοιῖα {Π|18 ρᾶ88ᾶρ.6, ΒΟΥΘΨΟΙ, ἃ8 ἔτοῖη Βαανὰ ΜοΖγὰ 8ρ. 
Ῥνεῖ8β. να ἰδάγῃ μὲ [ῃΠ6 “εν: ᾿δνν δα)υάρεα ἐῃς 
ἰγοᾶϑυγα ἰο [6 δωψεον οὗ ἃ ἢ6]4, ποῖ (6 ϑεἰέογ. Ἐλοβ. 

44.. εὑρὼν---ἔκρυψε, 1. 6. κατέκρυψες. Βτγδηξ ἰγ8Π58- 
Ιαίεϑ, ροθβ δηὰ μϊ465 1, θυῦ 10 τ ΓΕΪῪ βρη ῆρθβ ἀ6- 
ξοβ5ϊ1ῖἴ, σονογρά Ὁ υὕὉ» ρδίῃ. 

44.. ἀπὸ τὴς χαρᾶς, ὕἴο ὑπὸ. ΑἩἡ Ηφρταΐϑιη, βοῖοα 
ΒΑΥ͂, ΒΗΒΜΘΓΙΩΡ ἴο Ὧ; ῥὑυΐ 1 15 ᾿πᾶάφϑα ἔγραχθηξ 1ἢ 
ἜΠυοσγάϊάε5.. 

46. μαργαρίτην. Οη {868 ογρίη οὗ {μ18 ψοτγά 1 86- 
βεηΐ 0 [Π6 ορίῃ!οη οὗἉ 1Π6 Ἰραγηθα ΒΙβῆορ Μαγβὶ (οῃ 
ΜιςοδΔ6118, νοὶ. 1, Ρ. 412.) [πδἰ 8ἃ9 ρϑαγίβ ἀγα (86 ργο- 
ἄυςα οἵ ἰπ6 Εδβί, 10 18. ΠΟΓΘ ΓΘΘΒΟΏΔΡ]6 [0 ΒΏΡΡΟΒΘ 
ἰδὲ (πὸ ατοοῖκβ θοσσονοα (6 ψοσγὰ σοι ἴῃ6 τ θη- 
(4}1818, 8 [86 σομίτϑγυ, ν οἷ 18 [6 σομημηοῃ ορί- 
πΐοη. ὙΠ {Π6 βρημπηθς οὗ [6 ράᾶβϑαρθ, Μγ. 
ΒΟΪΚΙΟΥ ᾿48 σοιῃραγοα μα οὗ Ρ]φίο ἴῃ. ῃἰ8 Ρἢδάο, 
δ 18.}. 185. γἤδγθ ἢ6 βδὺ8 (δ νλγίι 18 ὁ 6 ρθη 6 
δηα ῥγϑοὶουβ ρίθοθ οὗ ΠΟΙΟΥ͂, [ὉΓ ὙὮΙΟὮ δἷϊ οἱμοσ 
{πιηρ8 οὐρὶ ἴο Ὀ6 ρΡᾶείθ ψ] ἢ} ἢ Θχοίδησο. ὙΠ6 
ἔμποροι οἵ δῃί(οηΐ {Ἰπ168 ΨΕσΘ ἰγαν οι ηρ ἰγδάοβ 0 

͵ 
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ἰοοῖ Ἰοηρὶ 7ΟΌΓΠΟΥΒ ἴογ {Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ θυγίηρ, 86} }ηρ᾿ 
ΟΓ ΘΧο δηρίηρ ροοάβ. ΤῊΙΒ τὴλν ὃ6 1Πιδίγαίοα ὈγῪ 
{86 ΤΟ]]οτνιηρ ραββαραβ, οἰΐθα θῪ δείβίειη. Ρ]δΐ. ἀβ 
Βδερ. 2. δεῖ τῇ πόλει καὶ ἄλλων διακόνων ποὺ τῶν τε 
εἰσαξόντων καὶ ἐξαξόντων ἔκαστα" οὗτοι δὲ εἰσὶν ἔμποροι. 
10. ἐμποροὺς ----τοὺς πλάνητας ἐπὶ τὰς πόλεις. Ιδοσγαί. 
δὰ Ἰ)ειοη. τοὺς ἐμπόρους τοσαῦτα πελάγη διαπερᾷ». 
Ηον. Ἐρ.1,1,45. [τρί ροῦ ΘΧΈΓΘΠΊΟΒ ΟΟΓΓΙΒ ᾿ΠΘΓΟΔΙΟΓ 
δα Ιπάοβ8.0. ἸΤΠα μϑ ἔμποροι Ψ}Χ6 ἸΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ΜΕΓΘ 
ποῖ αἰββι 1} Γ ἴο οὐγ ρεάΐανε; δῃὰ ὈΥ τπθῖ τυ ἢ οὗ 
{π6 ἰγαῆο οὗ δῃοϊθης {{π|68 νγνᾶ8 σδγσ θα Οοἢ. 

48. τὰ δὲ σαπρὰ --- 6 ταῆι86. δεβ 7, 17. ἔξω 
ἔβαλον ---- [ἤτον ΔΨΨΔΥ. ὙὙΠΘΓΘ 156 0 8] 8᾽0ὴ (88 
Ποάάγ. {Π18ηΚ8) ἴο ἀγανίηρ ὉΡ ἀραά ἢδβιι 15 ἃ ποί 
σὰ {Π6 [ἰνίηρ. 

δ1. συνήκατε ταῦτα πάντα. ΤΠδ6 ρδγδῦ θ8 ἴῃ {185 
οἰαρίογ βθϑ [ο σοῃίδίῃ αἰνογβ θνθηΐβ γοἰδίϊηρ ἴο τς 
βίαϊθ οὗ (γι βε 81 ἴῃ τ[ῃ6 ψοτά, δπα οὗ [ῃ6 οἤἴἶδοιβ 
οὗ 1ι ρου ἀϊδγθηΐ ἰθιροΓ8. 

δώ. διὰ τοῦτος. ΟἿ {ῃ6 58Β6η86 οὗ [18 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΉ, 
Ψ ΠΙΟἢ ΤΟσουΓΒ ΘΙβανογο, {π6 ο]ἀδ6γ (ομηπηδηίζδίοῦϑ ἃγ6 
ἀϊνΙἀ δα ἴῃ ορϊηΐοη. υσδουβ σοπβιάθγβ ἰἴ τἀ πη ἀδηΐ. 
Οὖ 'ξ την θ6 οχρ[ απο ψ ἢ Κυΐη. ἃ )ογηιεία ἐγαηδὶ- 
ἐϊοηὶδ, δῃα ἴο "6 οἵδ ά ἴῃ ἰτδηβἰ δι ηρ. 

δῷ. ὅστις ἐκβάλλει--μμαινὰ καὶ παλαια. δΟΡΡΙ. βρώ- 
ματα. ΤΠπα ρῥγυάθης δουβθῃοϊάθσ Ὀγίηρβ ἔγοῖῃ ἢΪ5 
βίογα ψηθ Ὀοίἢ οἷά δῃὰ πον, δῃὰ βεῖβ Ὀδθίογθ 18 
Βασβίβ βοιηθίπη68 ἴη6 Παϊξαδίθη νἱδηἋ 8 οἵἉ γοϑίογάδυ, 
ΒΟΠῚΓ1Π|68 Ὠοΐ δηα ἔγεβἢῃ-σοοκθα τηθαῖβ.Ό δὸ ἴῃ Κὸ 
ΤΩΔΏΠΘΓ Τηυ8ί ψοῖ ἰΔῪ Ὀθίοσα {86 ρεορίβ, βοιηθί 68 
(ῃ6 ἀοοσίγιηθ οὗ βαϊνδίίοῃ ἔγοιῃ ἰ(ἢς ΟἹ] Τοβίδιηρηί, 
Δα βοιῃθίϊπι65 γρα ἴο {μαῖὶγ δἰἰθη!!οὴ τπο86 {Π|ηρϑ8 
ψ ΠΙοἢ γου ἤδᾶνα ἰθαγηθα ἴγοιη πιο. ἥείϑβΎυ Κυϊποεὶ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ, (ἢδύ 15. ΓΟΓΙΟΠΒ 816 οἴδθηῃ σοπιραγθάὰ ἴῸ 
ἰοοά. δ8:᾽1΄.. 24, 28. ὙΠοορἢ. (ἢ. 8,1. (ἰο. Τορ. ὅ. 
γιάδ γἱ]είον. Ν. 1,. 88, 28. {Π6 856η.86 15 “8 ᾿υαϊοίουβ 
[Θδ 6 Γ οὗἉ γε]!ρίοη βου! ργοροιιπά ἱπϑίγιςτοη8 οὗ 
ΘΥΘΙῪ Κιηά, Κπονῃ δηά ἀηκηόνψη, δηἀ ἴῃ σοπηημηΐ- 
σδίϊηρ {πᾷ0 1ηϑίγυοσίοη ἢ6 βῃου!ὰ 86 ἃ β.}]6 δὰ 
ΙΏΔΏΠΟΙ 5016 .ΠΠΠ|68 οἷά δηά ιἰδι1α], δοιποί! 68 ΠΟᾺῪ 
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Δα ὈΠΟΟΙΠΊΠΊΟΙ, 80:6 ΪΠ|68 ῬΘΓΆΌΟΪοαΪ] δη βοιηθ- 
{ἰτη65 ρογϑρίσυουβ, δἀδρίίηρ' Ὠ]Π1861} ἴο {π6 σοιηρτο- 
Ποηϑίοη δη προρϑϑὶί165 οὗ ἢϊθ δι !οῦσβ; {Π18 Ὀδοοιη- 
ἴηρ; 411 [Πρ αηΐο 41} θη. 1 δα(, Ατιβίορῃ. δη. 
1107. λέγετον τὰ τε παλαιὰ καὶ τὰ καινὰ, καποκινδυνεύε- 
τον λεπτὸν τὶ καὶ σοφὸν λέγειν. 

ὅφ. πατρίδα. Νακανεοίς, Ἰ)ου (1688 80 σα] ] θα ἔγοαι 
{π6 ἸΙοηρ τοϑίάθηοε ἰἤθσα οἵ ἢϊ5 ρᾶγθηΐβ, δα ἔϊοπὶ 
δεῖησ [86 ραοθ με γα ἢ6 ψὰ8 Ὀγουραί ὑὕρ. 

ὅδ. τέκτονος υἱός. τέκτων 18 ἴτοπ] τεύχω, αιδϑδὶ 
τεύκτων. ΤΑΚα ζαδον, τἴἴ ἀδηοῖθβ δῃ γί ἤσογ, οὐ γί !βδη, 
88 Ορροβοά (ο δ᾽ ἐαδοιγοῦ; δῃ4, δοσογάϊηρ ἴο [Π6 
ΟΓα ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΥΠρΡ ἰἴ, ΙΔΥ ἀρηοΐθ ΔῊΥ δε ῆσθγ, 
Ψ ΠΟΙΠΟΙ οὗ μψοοά, βίοῃθ, οἵ τηοίϑ]. Βιυὶ ψῇρη ἴΐ 
βίδπ 8 δἷοπθε ἰ ἀδθηοίθβ ἃ οαγροηέευ' (58 ζαδον δῃὰ 
ὉΠ). θοίἢ 1η (6 δογιρίυτοβ 8ΠπΠ6 {Π6 (] 5816] νυ υ [6 Γ8. 
δὸ Χοηορὶι. Τγοαυθηίγ, Η πιο, δορῆ. ὅο. Οδηρῦ6}} 
βῆονβ (ῃδί {Π6Γ6 18 δοιῃθί!ηρ Δηδίοροιβ ἴῃ (ἢ 6 86 
οὗ οιγ ψογὰ ορεέθβ. Ἠδ τηὶρς ἢᾶνθ πηογθ ἃρροϑβιίοθὶ! Υ 
1Ιηϑἰδησοα τεὐγὶσἠέ, ψ Ὠϊοὴ (ἀογίνοα ἔγοτῃ ἐῆ6 ϑδάχοη 
ευγῖρ ἠέα) ἀδῃοῖα8 σαγρθηΐοῦ, ἴῃ (ῃ6 Νογίῇ οἵ Επραπά. 
ὙΠαῖ {Π|15 18 [Π6 86Π86 ἴῃ {Π6Θ Νὰνν ᾿Γοβίδπγχθηϊ οδηηοί 
ΓΟΔΒΟΉΔΌΪΥ Ὀ6 ἀουθδίεα, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ 48 10 15 ϑυρροτγίθά 
Ὀγ {Π6 σοπουγγθηοθ δηα (οβοὴΥ οὗ δηοσϊθηΐ. 6οο6- 
5 Δϑίϊοδὶ νγιίθσβ. [1 σδπηοῖ, ἤοψονοῦ, ἄρτθα ψ ἢ 
Οδίῖρθε}!}, παὶ {ποτα 15 πὸ ραδδαρθ ΜΏΘΙΘ 11 οὗὨ 1861} 
ἀδποῖεβ ἃ Πη8η οὗ ΔηΥ οἰδογ οσσυραίίοη. ὙἤΘΓΘ 8 ΓΘ 
[ἢγθθ ρα5888ρ'88 1η ΤΠ Παογα 468 Ψ ΕΓΒ 1 ἀπὶ 1Πο]]πη6ἀ ἴο 
{Π1Κ 1 ΤΏ 6 48 δηιέη. ἼΠογα ἀγὸ ὅ, 82. 0, 44. 7, 48. 
ψνθογο [(ῃ6 81:0] 6ςΐ 15 [ἢ6 θυ ηρ; οὗ οἰέγ νν4}18; δηὰ 
11 18 ἴῃ6γα πιο ψιἢ λιθούργοι, ΟΥ λιθολόγο. ΝΟΝ 
ναί σαγροηΐθγβ οουϊὰ ἢᾶνα ἰο ἀο ψΠΠ μοί νν8}18.18 
Ποῖ ΘΑΒΥ ἴο 866. Τῃαῖ δηέλδ ΜΟΓΘ ΘΠ] ογθα [ἢ 
{Π6 1 δγθοίίοῃ 18 σογίδίη ἔγοπὶ ΟἾΝΟΣ Ρ8858ρ68, 6. ρ΄. 
ἴη 6, 44. πχοη(οηΐηρ [ἢ6 ργΘραγδί!οηβ ἴογ (6 δχρο- 
ἀϊιίοη ἰο διοῖγ, ἢ. ϑᾶγ8 6 Ὺ ἴοοῖς ψτἢ (ἤθ λιθο- 
λόγους καὶ τεκτόνας : δῃα 8448, καὶ ὅσα ἐς τειχισμὸν 
ὑργαλεῖα. Νον {μαῖ {π686 ἐργαλεῖα οτα οἵ. ΙΓΟἢ ΔΡ- 
ΡΘδΓΒβ ἔγοπι 7, 18. σίδηρον περιήγγελλον---καὶ το ἀλλὰ 
ἐργαλεῖα ἠτοίμαξϑον ἐς τὸν ἐπιτειχισμὸν. [ἢ (Π6 ἢγδί 
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ῬοοΚ, Βα τηϑηίοὴβ ἰδὲ (86 Ὠιρα. βέοῃθϑ οὗ ψῖοῖ 
186 ψ4}19 οὗ Αἰπθη8 ψεσα σοϊροβοά, ψοσα δβίθπρα 
ἰοροίμεοσ ΌὈΥ οσϑιῶρβ οὗ ἱγσοῦ ; δῃηὰ 16 Ψψ 848 ὑγοῦδοὶν 
80, ΠΟΥ οὐ 655, 1ἢ τηοϑί οἴδογ. ΟἿ ψγν8}18. [{ 15 1η- 
ἀςροὰ ρμοββίδίβα (μαΐ ολερόωζοιβ ἴθΔῪ 6 ἐμοίπασα, 
Ὑμαΐ 1 πᾶν ἔδγίμογ ἴο οἶδσ οὐ [818 ϑιθη]οςί 1 ταιιβὲ 
ΓΟΒΟΙΥΘ ἴον ἃ πηογο ϑυϊ40 16 οςςαϑίοη. 

δὅ6. καὶ αἱ ἀδελφαὶ, σοηΒοΡτγηδ. (ὑΥεῖ58.) ΥΒΣΡΥ 88 
Δ ΘΧοϑθηΐ ποία οἡ (15 βυδ]εεῖ, {Π6 βυθβίδηςς οὗ 
Ψ ΠΙΟἢ 15 σίνθη ὈΥ Ε]5ον. Τῃθ τότ σοοοηξς Οὐοπι- 
τηθηἰδίουβ 866 1Π0]]η64 ἰο [ἢ6 ορίηίοη ἐπδς {ΠΥ 
ἍΘ͵Θ ἀδιρῃίοιβ οὗ ΨΦοβορῇ δῃὰ Μίαγυ. 

δ6. οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; αρμὰ π08, Ὑ1Ὶ ἃ8:; 
80 (πδΐ ψ6 ΚηΟῪ ἋΠ61Ὁ οτγρίη ᾿πογουρῆϊγ. δὸ 4}} (Π68 
᾿ξογργοίθγθ. [81 βυγριιϑοά (ο ἤπηα Νοικιαηά ΓΘῃ- 
ἀδείηρ 1 ἐκθ δ, ἃ βϑσῳουῇοδίοη ἢαγϑῇ δηα ἀηϑῃ 1 {840}6 
ἴο ἰῃ6 οοηΐϊοχί. Τἢδ 5ιμηϊβοδίίοη ἀρμαά 15 ᾿πἀ θεὰ 
πηέγοσφαδηΐς ἴῃ [Πα ΟἸββϑιςδὶ Ἡχσιίοτθ, θυ ηοΐ ἴῃ (6 
Νεν Ταεβίδιηθηΐ, 90. 1, 1. ὁ λόγος πρὸς Θεὸν, δρυὰ 
Όδεισ. ΨΜιάδ ὅ.ἢ]. 16Χ. 1 πρὸς, Ὶ Β. 

, δῇ. οὐκ ἔστι---ἄτιμος---αὐτοῦ. Π6 86ῆ86 οὗ ἐ18 
1ΔἸοτηδίϊοδ] δάδρο ἢ88 Ὀ6 θη τροϑί σοσγθοῦ νυ σγοηάογρὰ 
Ὀγ Ὁγ. οάάεϊάρα : ““Α ῥγορδοὺ 88 πο ψβδσα [658 
ΠΟΒΟῸΓ (ἢδη 1ῃ ἢ18 ΟὟ σουηίγυ." δῖ. [Κ6, 4, Φ4.. 
8458 Ἐχργθβϑϑὰ 1:0 στ [688 οἰσᾳυθηςθ, θὰϊ τηοΓα ρογ- 
Βρ οὐ : οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστι ἐν τῇ πατρίδι αὐ- 
τοῦ, το Π ΒΥ ἔγοη ΘηνΥ, οἵ νοῦ Ευϊγπιβ 
ΕΓ ΟΌΒοσνοϑ, ἀλλ᾽ ὄντως τυφλὸν καὶ ἀνόητον ὁ φθόνας. 

[18 βθῃ[1πλοπί 18 1] υϑἰγαίεα δῪ {π6 [0] ον ηρ; ρ85- 
58 068 ἴγοπχ Ῥ εἰβίεϊη : Ρ] αἴ. 46 Εχῃτο, Ρ. 604. ἢ. τῶν 
Φρονιμωτάτων καὶ σοφωτάτων ὀλίγους ἂν εὕροις ἐν ταῖς 
ἑαυτῶν πατρίσι κεκηδευμένους. ΡΙη. Η. Ν. 86, 86. 
Ῥιηάδγ. Νβῃη 7, 89. ὅδϑο ὅοιοὶ. Ὕ(Ἕἱο. ἀδ Εἴη. 1. 86- 
Ὧ66. ἀἄ6 Βρηρῆο. 8, 8.. Φ6γϑῃ. 11, 21. Ρ]ὴη. Ἐρ. 8, 
20. Βατὶριά. Ηδτο. Εὰγ. 186. Αροϊίοη Ἐρίβι. τί θαυ- 
μαστὸν, εἴ με ὑπὸ των ἄλλων ἀνθρώπων ἰσόθεον ἡγούμενον, 
ὑπὸ τίνων καὶ θεὸν, μόνη μέχρι νῦν ἢ πατρὶς ἀγνφεῖ : 

ὅϑ. καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς,. διὰ τὴν 
ἀπιστίαν αὐτῶν. Ἐτοπῃ (18 ρᾶββαρα τἤδηγ (οπηπιδῆ- 
ἰδίογϑβ οὗ γϑβριιΐα Βανα σοποϊιιάβά (μας Ψ6505 [δὰ ἀσνα 
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(818 τυΐε ἔἕοσγ Πι1π|86]1,---ἰο οΥΚ τοϊγδοῖοβ οΠ]ν ἴῃ 2- 
νουγ οὗ ῃο86 Ψψῆο 8βοι ἃ πᾶνα ᾿πιρ] το ΜΠ; Ὧ3ῃ ορὶ- 
ΠΟ ΨΏΙΟΝ ΤΠΠΏΔΩΥ ΔανΘΓΒΆΓΙ68 οὐ ΓΟ] Ιρίοη ἤᾶν 80 
ΔρυΒ64, 88 ἴο δἰζοηρί (0 τοπάθγ {ἢ6 γα! οὗ ( Γὶ8. 8 
ΤΉ ΪΓ80168 Βυθρεοίοά. [{ 15 1η 664 ρταηξεά, {πᾶ τηδὴγ 
ὙΠ ΘΓ] οἰδοίβ τη ΔΥ 6 ρῥγοάυςεοα δγΥ 186 ροννγεσ οὗ 
᾿ηδρ Δ .!ΙΟΠ : ψεΐ δεγοίν ποί δμοΐ αϑ ἐο ρὸ δεψοπά ἐΐδ 
ἐξνιϊές 07 παΐωγ εἶδ Ῥοιθοῦς ἢ δϑοῖὴθ ᾿ηἀθ6α, ἰῃ οὗν δρθ 
(85 ἀ1ὰ Ροιηροπδίϊι ἀ6 ησδηΐ. α. ὅ.), ανε βιιρδοίβα 
{παι {6 ἔλΙ:1ἢ το υϊγοα ὃν ΟΠ γιβὺ ἤγουν {86 δὶς κΚ ἴο 6 
ἢρδ]6 4, νν88 ποίπηρ' οἶδ ἐΠδη [Π6 ΠηΒρΊηΔνο δου! ἐν 
νΘΒΘΙΏΠΘΠΓΥ οχοθα δηὰ αριίαίοα, νῇϊοῖ, ἰοροῖμοῦ 
(ἢ (6 νἱγίαθ οὗἁὨ ηιϑφάϊοαΐ οαδμαίαξίοπε Ῥυοοδθαϊηρ; 
ίγτοπῃ {Π6 Ὀοᾶγ οὔ 9680, τηϊρῃΐ ἰδ ἴο γοϑίοσε σογρο- 
ΓΆΪ τοδὶ δήϊιθβ. ὡΔηά, ᾿μαδρά, 1 οδηποῖ 6 ἀδηϊρα (πα 
ΟὨγῖβέ τοαιγθά ἴγοηχ 411 {)γ6 βίοἰκ δι, ΟΥ̓ Θη ΙΓ ΤΟ ]1- 
ΔΏςΘ οἢ [15 ρΡονψοῦ: Ὀὰΐ 10 οΔΠ ὈΥ πὸ πνιθαῦδ δὲ ἀοηιοη- 
δέγαίοα (ῃδΐ αν το! οαἱ οχἢ δ] Δ] 0Π8 ριοσροήρά ἔγοτ, 
.18 θοάγ. (ΑΪδ5 1 ἔογ {86 σγϑάυϊοιιβ ἐπογθάυ εν οὗ 
ςογίδίη ρἢ]οβορ]5ί8.) Ηδ ἢ 861} σοηβίδηΥ αἰ σιηθά, 
τΠδ΄ ἢ6 νογκϑα [Π6 τηΐγδοΐδβ δοἐθίψ ὈΥ αἰυΐηο αἱὰ : δηὰ 
χὰ {Π18 ᾿πίθηϊ ῥγορα γ, (πὶ ἢ6 πρἢς βἤον ἢ6 
ΔΒ ΓΟΔΙΪΥ β6ηῖ ΟΥ̓ 818 Βδίμοσ ; δηά (ἢπ8 ἴο Ἔχοϊΐθ [86 
ὈΠΒ6ΙΙονιηρ ἴο δἰϊοηίίοι, δπά ἰοδα θὰ (ο Δ (ἢ, 
ἼΒΠ6 τϑϑϑθὴ ἢν Ομ τῖβί αἰά 80 ἔδθιν σῖγ8 0168 διηοηρ; 
186 Ναζδγοιθβ '᾿να8, ἴῃ συ ἢ), (ἢ 8: (μας ῬΘγΒοηβ Κα 
ἐπ θῶ, τὸ τηπη 5 οοσυρ!οα ΒΥ φτελιάϊςο5 δηα ὠπίσ- 
τοι, ΜΟΙΪΑ οὔθ ἔδν ὉΓ ὯῸ Ὀρρογέμηνέιοα [Ὁ σπουκίηρ 
τηῖγαο]65. ὙΏΘΥ ψουα ἢοῖ ΤὨ]ΠΚ 10 χγοσύῃ ψΠ116 ἴο 
86 ἀυ ομ5}γ Ὀγιηρ ΠΕ ἐγ βιο 1 ἰο 6508, ἀηαἃ ιν Βθεῖκ 
ἢ18 αἱά. ὝὙΠεῖγ Κηονϊοαρε οὗ ἴιϊ8 αι ̓6 ὑ1γι}ῖ ἀϊὰ 
οἴἴδούλδγυ ρεονεηΐ {δ δὲ ΠΡ ἢ οἷς τοδησα οὐ Π15 ρόνοῦ 
ψὶοΒ σου] δἰοδθ το οσ ἴἤθπὶ ποσί οἵ Ὧ18 ῥγοὸ- 
τοοίίοη ἃπα δά. 1)εβεςαϊ [μοτοΐογα οὗ {Π18 ϑρροῦγ- 
(πέίν, ἀοϑριβοα δρᾶ γο]θοίθα ὈΥ τηοβῖ, ΨΏΘΤΘ 18 1ἢῃ6 
ὙΟΠΘΡ πδΐ Π6 φουϊὰ ποῖ ἀο την τ]ρηΐν ψοτβ. 
(Βοβοημ.) 8.466 ποσὰ οἡ Μδγκ 6, ὅδ. (Ο γιϑὲ ἀξὰ ποί 
Ῥιάρα 1 8{40]6 ἐο οδίγιι δα ἢ18 πῖγα 68 ὑροη {Π6Π|, 
Δηἀ 80᾽ Θου ]α ποΐ ρτορεεὶν ρογίογῃ ἴμθα. (οπϑίἀϑγ- 
ἴῃ; {Ποὲγ πῃθ 6] το ΟΕ 18  ινίῃα τηϊβδίομ, 1 15. παγὰ (6 
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ΒΔΥ ἢον Π6 οουϊά ἰᾶνα ἰλνβ 6 ἃ αὐὺ 5 ἔἌν ΟΙΙΓΒ οἡ 
ἃ ΡΘΟρΐθ 80 υηπνόγίῃυ οὔθ. (]οαάτγ.) 

ΓΗΑΡ. ΧΙΥ. 

ΨΈΕΚ.Ι. ὃ τετράρχες, 810}1868, ῬΓΟΡΕΙΥ, {ἢ6 συ ΐϊθῦ ΟΥΘΓΙ 
ἃ 4υδΓίοΓ οὔδην γορίοη. [{ ἢδα 105 οτἱριη ἔγομῃ (δἰ δία, 
Ψ ΏΙΟἢ να8 ρονογηθαά ὈΥ 70:7 ὑγίποαβ. ΕἾΟοπΊ (6 η0Θ 
{Π6 ἀρρο!!δίϊοη ραβϑ8θα ἴο οἴδεβ ψῆο τυ ]δα ονϑγ απ 
Ρογίοῃ οὗ ἃ οουῃίσγυ. Ηογαῖ. δοῖπι. 1, 8, 12, 8. 
Μοάο γορδβ δίηιθ ἰθίγαγοδβ, οπιηΐᾶ τηᾶρηᾶ ἸΟα 168. 
Το Ὀδ6δγ ἴῃ τηϊπα Π6 ἀϊϑιϊηοίίοη Ὀοίψθθη (ἢ6 [ἢΓΘ66 
Ἠδογοάβ τηϑηςοηδά ἴη τἢ6 Νοὸν Γοβίδιηηοηΐ, {πὸ [0]- 
Ἰοννίηρ ν6γβ68 Μ9|}} θ6 ἐσυπά υβοῖ]. Ἡογοάθβ Μαρηι8 
Ῥυδτοβ, Δηΐζρα ΨΦοαδπηθη, Ἴδαθα ψ4οοῦα Αρτρρᾶ 
ποδί, Ρείγιιι οἵ σρι Ιἀ6η.. (Ἐ οΒθηπι.) 
. 1. ἀκοὴν Ἰ. ἔτοιῃ ταροτῖί ; ἃ 8:5 ηϊΠ σα! θη υβοᾶ Βοίἢ 
ἴῃ δογιρίυγοβ δηα {πΠ8 (]455168. 

ῷ, οὗτός ἐστιν ᾿Ι[ωάννης ὁ βαπτιστής. ΤΠΘ νογάϑ οἴ 
1λιΚο, 9, 9. ΠΡῚΥῪ αἱ ἰθδϑί ἀοιιδέ. Ηον 18 {}18 ἀϊἔοι- 
Θης6 ἴο Ὀ6 τϑοοῃο θά, ἘἘπῆ. Μαϊ]ά. ὅτο. βαυ, {πὲ ἴῃ 
ΔΚ ἢ6 βρθᾶκβ ἴο {Π6᾽ ρεορίο, “ιϑῃηρ ἴἰο ἀεϑίσου 
{Π61γ ορίπίοη οὗ ΨΦοϊη, δηά ἱμογοίογθ ἢ ἔδίρῃβ ἐπδὲ 
[6 ἀοοθ8 ποΐ ὈθοἰΙθνθ. Ηρθγο 6. δά ἄγθβϑϑϑβ ἢ18 σοι 67,5, 
δηά ἴο {6 πὴ ἀνονβϑ ψῆδί 6 ἀδγθὰ ποῖ ΤἭρϑηῆὶυ Ἵοη- 
ἴε88β. Βυΐ (6 νογάβ8 οὔ λκΚο ἀο ποῖ ᾿ΠΡΙΥ 8 ἀθηΐδὶ 
1παἰ ἢ6 ψ88 Ζο η; ψ θοῇ 15 Ἰησοηδιβίθηϊ ἢ νηδί 
Ργθοθάθβ. δΔιηπόρει 15 ἃ ψογὰά ψὨ]οῆ δοσυγαίεὶν σὰ- 
Ῥταβθηΐβ ἢΠὶ8 {Π6ῃ βίδίθ οὗ πιϊηά ; 4. ἄ. 1 Κῆον ποί 
δι [0 {Π1η1Κ : 8016 580 10 18 Φοιη (ῃ6 Βαρίϊ8ὲ ; Ὀυΐ 
Φοῇη νῆἤοπὶ ] ρεοποδάθα, σδῃ 1 1Π6ηὴ Ὀ6Ὲ θα Βυΐ 
{Π8 βῖδίβ οὗ ᾿αοβιίδίιοη 8η4 ἀθι 15 αυϊΐα σοσοοης!]6- 
Δ0]6 ψ ἢ [Π6 ψογαβ οὗ Μδίμον τυλθη ργορον έν ἐπέογ.- 
ργείοά, ΤΏὮρβο ψογάβ, (μου ρἢ (ἤΘΥ ΔρΡΡρθᾶγ ἴο σοηΐδίη 
Δ ΒΒ ΠΊΟ, γοί (1 (101) ΨΟΓΘ ποίΐ τηθᾶπί 0 σόϑδεγέ, 
Ραΐ 1}ΡῚῪ ἀοιδέ. '"ΓΏυΒ να ἤᾶν ΤΏΔΩΥ 51:Π|||8 56- 
ἴθῆσθϑ 1η δοιρίαγο, τηθδηΐ ἴο θ6 ᾿πίοισορδίνθ, ὈῪ 
Ργιορουπάϊηρ (ἢ δϑϑογίίοη [ὉΓ [6 σοηβιἀδγϑίίοη οὗ 
1Π6 μούϑοη δά αάγοββοά. Αἢ ᾿πίοιγορδίνο 56η56 18 
ΡΪδίηἶγ του ϊγεα ; ᾿ηβοιηυςῇ, ἐμαὶ Μαγκίδηά ἐμοιιρὰϊ 
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ΜῸ Βῃου]ά ψυγῖῖϊα ἃ τηᾶγκ οὗ τηςογγορϑίοη δεν Βαπ- 
τιστής. Βιαῖί πᾶ (δ Ὀδ6αη (ἢ6 “886, ἴῃ6 οὗτος ψου]ά 
αν Ὀδθη ρἰδοθά αἰβθγθηῦ γ. [Ἃἢ τἢ6 ράᾶγδ]}]6] ρὰϑ8- 
Βᾶρα ἰῇ Μασκ 6, 16. Ἡρώδης.----νεκρῶν, ἤθτα [Π6 ψοταβ 
ΘΧΡΓΘΒ85 ἃ δβοζΐ οὗ πηϊχίηγε οὗ δπηαΖθιηθηΐ δηά ἀουδί. 
Νοῖ ἴο 880 (αἱ (ἢ. {Π6 ἱπη!οτγορδίοη πηι8ὲ Ὀ6 ρΡ]δοοά 
4150 δἴοσ αὐτῷ, πῇ] σἢ πνου]Ἱὰ ΡῈ Ὠάγβῆ. Τῇ τοί ῃοά 
Ι Ὦανθ γος Ρτοάιπις68 [16 8816 5686 1 ἃ τ] Δ6Σ 
ΨΑΥ. [ΓΏοβα ΨΠΟ τηδπίδίη ὑπαὶ Ηδγοα γον ὃ6- 
Πονοα, ἀγρα [Π6 ΟΥΘἀὉΠΠΥ δηα βαρογβιἤοη οἴδη ουηά. 
1ὴ δἰγοοίοι8 οἴἴδηθτβ δηά. βνθὴ βοθρίϊοδὶ Ῥθ 808, 
δηά (ἢδί {πΠ6 8{1πρ8 οὗὨ σοπβοίθησο τὶρῇῃς Πάγα858 {Π6 
τη οὗ Ηετοα ἀδΥ δηά πὶσθΐ ψιἢ {Ππ6 Ἱπιαρα οὗ ἃ 
τηοϑί ΠΟΙΥ ρδγβϑοῇ δηΐου Ὀυϊομογοά, ὅδοπια οδ]οοῖ, 
(πὶ Πα 88 ἃ ϑαάάιορδα, 8δηά {πογοΐογο σου]ά ποῖ θ6- 
Ἰῖανα {πΠ|850Ό. Βυϊ Ηετοά νὰ8 ΟἿΪΥ ἃ [ὉΠ]ΠΟνΟΣ οὗὨ (6 
»οϊἐἐἐϊοαΐ, ηοὶ ἴΠ6 το] ρίουβ ἀορτηδ8 οὗ (Π6 δαδάιμοθαϑ. 
Ης ργοῦδθὶν ἐμβουρξ δη οαγθα νϑγῪ 11{{|6 δθουΐ Γ6: 
Ἰρίοῃ ; γϑῖ 15 τη ἃ νν88 ὈΥ Π0 τη 685 πηδάδ ὕρ. ΤῇΘ 
ΟΡ ηΐοη οὗ βοῃθ, (ῃἢδί 6 ψᾶβ “ἃ 6] 1 αν σ 1 {Π6 με- 
τεμψύχωσις 18. ηοΐ ΟὨΪΥ υῃϑυρρογίοα ὃγ ρῥσγοοῦ, μαΐϊ ἀ6- 
νοϊά οἵ σγθα}}γ. ὍΤΠμα 96 ..8 οὗ {Πδὲ ἀρ6 β66πὶ ηοί 
ἴο ἢᾶνα Παά {π6 ἐοοίσηθ. 4.5 ἔΔγ 45 Ηογοά θεϊϊονοά 
(Π6 ΤΘ- ρΡρῬθᾶγδσθ, ἢδ ΒΌρροβοα 1 ἃ σϑυϊνοβοθῆςθ οὗ 
Φομη᾽ 5 θοάγ. 

2. διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῶ. 1 σδηποί 
Δ886η0 ἴο 1.6 (Ἰδθεο, ψῆο δχρ δὶ η8 δυνάμεις ὈΥ απρεΐς, 
Ὠράν θην ΡΟ 6Γ8. Ηδ 84γ8, 1{ [ΠΘῪ Πδα Ὀ6ΘῺ ΠῊ1Γ80168 
{π6 νετῦ ψουϊα γαῖθογ πᾶνε θθθὴ ἰῇ {6 ρῥαβϑῖνθ 
νοῖςθ. Βαϊ ἐνεργεῖν, πΚ6 πηδᾶν οἶδοσ δεῖνα νϑγῃ8, 
[458 5ΟΠΊΘΙΠ168 ἃ ΡῬᾶϑ8ῖν6, ΟΥ σϑίῃεὺ ἃ Πθυΐο 8686. 
᾿Ενεργεῖν 18 υϑοά ΨΕΙῪ ᾿γΓΟρΌΪΑΓΙγ, [Π6 Ραβϑῖνθ ἔΌγτη 
ΒΟΙ 6 1Π168 ΠΔΥΙΠΡ' 80 δον 86η886.Ὀ ὙΠ6ΓΘ 18 δη εἷ- 
11Ρ818 οὔ 86 ργοπουῇ, οσ οὗ ἐνεργεῖν. Τῆδ Πσοιῃρίείθ 
Ῥἧνγαβοϑ, ἐνεργεῖν ἐνεργείαν, Βοτηθ.1Πλ68 ΟΟΟΙΓΒ. 
. 4, ἔλεγε γὰρ αὐτώ---ἰο Ηετοά πϊη86 1. Ηδ ἠϊὰ ποῖ 
Πο]ά {ῃ18 ἰδηρσυδρα ἴο [86 ρμεορίθ ἴῃ (π6 ἀδβογί, ψῃ οὶ 
ψ  οῦ ὰ δανα βανουγοα οὗ βθάπίοῃ ; ἢογ ψου]ά πα {Π18 
σαϑἢἷν αν ἱηνοὶσῃοά ἀραϊηδιὶ Ηοτγοά, 5βἰηςα μα ψου]ὰ 
ἔογεβθο τῆδι {ῃ18 σου! οἴθοί 1Π||Δ σοοά ἰο Ηετγοά, 
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ὦ ἄγαν ἀονῃ λυσ 6.1} προ ἢ )861. Βυΐ ΓᾺ- 
{ΠῚ Β6 νγ)δϑβ βεηξ ἔογ ὈὉγ Ηδθσγοὰ πἰπιβοῖΐ, δῃὰ δοκρά 
(ἢ6. αμεοβιίοη, (0 4ρρθ886 {}8 Ιην! ἀξοιιβηη685 οὗ βιις ἢ 
ἰῃροβέυουβ πυρί μα, δηα δχοιιδθ ἐπ6 ἴδοῖ. Οἡ {ἢ|5 
οσσϑϑίοῃ Ψόοἤη δηϑνοσοα 48 Ὀθοδηθ 8 Ῥγοόρ οί ληα 8 
βοοΐ 8. 80 ΕἸ185,1 Βρρ. 18,17. 18. (1λο5, Κι η.) 

ὅ. θέλων αὐτὸν ἀπκοκτείναι. ΕἸΤΕΙ ἴῃ ἢἷβΒ δυσάρδη γὰρ 
δὶ 208 Πογθιἀϊηρ μἰπὶ [0 τηϑῖγῪ Ηδγοπία8, δηά 
αἰϊογνϑσάβ δ {86 ἐπεεϊραώοι οἵ Ἡδγοαί88. ΝΣ 

6. γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ Ἡ ρώδου. Τρ διγ-ἀν 
(ἔβαϑι) θαίηρ ςρ]ογαθῆ. ὅϑ'οβιθ, ᾿πάθϑά, 1ηζοσρτοῖ 
(6 ἔραϑί 1 σοπηηθηοσθδίο οὐ [118 δοσοβδβίρῃ, οἵ 1ῃ- 
αὐ τἰρόρυσθ ΔΏΠ ἰμδῖ {18 ἋΔΥ νγ͵ὰ8 αἴδβο οὐβογνϑᾶ 23 
ἃ ἴδαβί 15 σογίδιη, ἔοσ 908. Α, 18, 11, 6. υδοά 1 οὗ 
Ηρφτοᾶ. Μιάδ δι 1 Βερ. 1, 8 ἃ 9. 18. 18. Ηοϑ. 7, ὅ. 
80 4130 1η6 Ἐοιήδῃβ. Ν166 Ρ]ίη. Ἐρ. 10, 61. Βρατεί. 
Ἡδάγ. 4. Ψιάς Ὠδν!β δά Ηἰτί. Β. Α. 90. Τῇ τς, ἢον- 
ΘΡΟΊ, [48 ηοῖ θθθὴ ργονθαὰ Ὀγ ΔΏΥ δυ(ῃογι 69 ΠῸπε 
[6 Ὄτοοκ (Ἰαβδίοβ. 86 σοιῃμηοη ᾿πἰογργεοίδοη 18 
ῬΕΓΒαρ8 {6 βδίθσ, ΒἘῸΓγ {Πδἰ ουιβίοιῃ 15 δϑιι8}1] 
Ρτονβά ἔγοιῃ (δῇ. 40, 20. 2 Μδςς. 6,7. ῬὨ1ο ἀς Μ-: 
Ομ". 90. 209», 12,4. 7. ΑΙβο Πιδὴν ρδββᾶροβ οὗ 
Οτεοκ ἀυίῆοτβ οἱϊρα Ὀγ Υείβ. 6. ρ.. Ἡοτγοῦοί. 4, 96. 
θυσίας μεγάλας ἐπετείους ἐπιτελέσαντες, παῖς δὲ πατρὶ 
ὡς δδ, τὐμρῖς κατάπερ Η ἐλλῖμν τὰ γενέσια. ΤΠοΓα ἰβ 
ἸῺ (ἢ18 ΡὮΓΑδ6 8η 6]} 10.818 (58 γ8 Κιυδῇβ) οὗἩ ἡμέρων, 
υυνὩ Ποῖ σδηηοΐ θ6 ἈΠ ς ΕΥΕῚ ἡ πει ας πήνολ ἐθ. 8 ἐμείϑα 
ΠΟΌΏ, ἃ5 ΔΡῥΘΑΖ5 ἔγομβα πυΟΓΟΙΒ ρΔΒ5ΒΡῸ8 10 Ηδγος- 
οί. δηά ὍΣ (858. ἃρ. γωκαείβ, Ἴδα κειῖῖςβ, Ἰἀοοά, 
ΒΌΡΡΟΒΘ δ αἰ 10518 οἱ συμστοσίων. Βυϊΐ {ΠοΥ ρῥγοάιμοθ 
ΠΟ ΘΧΔΙΏΡΪΙΟ οὗ (Π68 εὐπιρίρίο Ῥῆγαβθ. 16 46} οί Ὀ6 
ΠΘΟΒΒΘΑΓΥ, ΠΟΙ 18 11 Αἰ νᾶγ8 ροβϑίδίθ, ἐο ργοάσορ (δ6 
ψοΙά βυρδυάςά, μὲ 1 ἐβουΐά Ῥυείοσ θύματα. ΤΠ 
1η μυστώριον (88 ἸΏ μυστηρίων ἀγαμένων, τὰθ Ατγτγίαῃ, Εἰ. 
Α.1,10.) ἔογ μυστήριον 15 ῬΡΓΟΡΘΙΙΥ 88 δἀ]εςῖίνα. ἔχ- 
διθρῖθβ οὐ Ψ ΏΙΟΙ τᾶν μ6 β866ῃ ἰἢ Βοος. ΕἸ]Π1ρ05. 117. 
{πουρὴ {ποτα ττρ θη 3οὸ δχδπιρὶθ οὗ ἐπ6 σοιβρ]βία 
φρίγαϑθ. δουλθίῃ!ηρ ὩΡΑΣΪΥ Δρρτοδομβίηρ [0 1 ἰδ 
ἰομηά τη Ρίαι. ΑἸοϊῦ. 1, ρΡ. 441. Β. βασίλεως γένεθλια 
παρὰ θύας καὶ ἑορτάξει ἡ ̓Ασία. Ὁ [μι 581: Ρυἱποὶρὶβ 
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ἍῸ ΠΊΔΥ δχρ δὶη ἐγκαίνια, ἐλευσίνια, Διονύσια, ἴῃ 4] 
ΨΠΙΘΏ {ποῦ 18 {Π6 88:6 βυρϑιαϊ το. [Ὁ ἈρΡΡΘδγβ 
το νῇἢδί [Ὁ]}οὁ 78. {πὲ {Π6 ἔδαϑδὶ ψβ οϑ᾽ ογαϊθα δἱ 
Μδομφηυβ, ψ Βογο Φοἢη (45 Ψψὰ δάση ἴγοτ οβϑθρῇυ8) 
τὰ {ΠΠἸΡΙΙβΒοηθα. ἴἔλγειν 15 ἃ ψοσὰ δρργοργιδία ἴο {}}}8 
Β0]6ο,. δα Ρὶαΐί. ϑγπιροβ. 8, 1. ἄγειν γενέθλιον, 
ἄγειν ἑορτὴν. Α5 ΓΠυογά. ὅ, 47. 6, 6. εἰ 5:2} 6. 

6. ὠρχήσατο. Νοῖ ἴῃ {πᾶ τάς δηἀ υπίογπηρά βέν]6 
οἵ ἀδῃσιηρ ψῃ]οἢ νγἃ8 δΔΏσΙ ΠΟΥ υβοα ὈΥ (86 εν ]8ἢ 
τηδίγοηβ δη4 πηδί 6 η8 αἱ ρῈ]1ς Γα]οϊ οἴ ηρβ: θυῖ ἰῃδί 
Ἰαβοϊνίουβ δηἀ ρϑηῃξοῃλπ)ς βογί (6 ΤΟΟΘΏΤΥ 1πέγο- 
ἀυςκρά ἔτοιῃ {Π6 περ θουτγίηρ παι 9η8 ἱπίο {Π6 76 15} 
(ουτγί, ψ Ὠῖς ἢ ὈΥ {ἰἸ6 πιονοιηθηΐς οὗ (η6 μδηᾶ8 δά 
ΟΥἴ6Υ ποι γ8 ΟΧργοϑβοα ΠυπΊδῃ ΤΏΔΠΏΉΘΓΒ Δ Πα αἴἶδο- 
τ[1οη85. δο Ψυν. 6, 68.(5 (ΟΒιτοποοη [,οἀδθη τη0]]1 
88 14η{} ΒΑΙΠΎ]}]οΟ; 6 γα 866 Βυροτί. Αἀά. Ηογ. ὕδγῃι. 
8, 0, 21. Μοῖυϑ8 ἀοςογὶ ραυάοὶ Ιοηϊοοβ Μδίιγα νἹΓρΡῸ, 
οἵ βηριίαν ἀγίυθυβ 14π| πῆς; ψῇθγα 866 Μιίςοῆ. 
ὙΝ εἰβϑίβθίῃ 88 οἰἐβα ὨυΠΊΘΓΟΙ ΙΒ ρα 858 ρ68 ΟἹ {[ἢ}]5 βὉ- 
)6εςῖ. ΤῇΘ τοδάθγ πᾶν αἰ8ο σοηϑβαὶὲ [λιςίδη. 6 δαϊίδῖ. 
δηῃδ Επβίδίῃ. 1ὰ Η. κ΄. Ρ. 288, 82. 

ἢ. μεθ᾽ ὅρκου ὡμολόγησεν. Υ εἰβίαϊῃ ἢ48 ρτοάπορά 
. ϑανογαὶ 5:1}. ᾿Ἰηβϑίδησοθα οὗ [:ἡδάνογίθης Ρῥγοιηῖδ68 
ἔνουι Ατγίδῃ. Α. 2,14. Ατγιβίθηρί. 1,15. Δι] δη. Υ. 
Η.9, 20. Ονὶά, Μοι. 2, 44. ἃς ἃ, 928. Ἰλιοά. διῖς. 16, 
δδ. ΒυΙΚΙΟΥ οἰΐε8 159 Ηογοάοί. (8! Π1|ορ6, 241. ψ ΠΟΓΟ 
ΤΩΘΠΠΟΙ 15 πηδᾶ6 οὗ 51Π|118Γ ῬΓΟΙΏ1868, ἰδ ηἀ66 ν]ῇ 
Θ4υ Δ }}Υ πη! βοῆϊθνοιβ σΟΠΒΘ]ΙΘΠΟΕΒ. 

9. καὶ ἐλυπήθη ὃ βασιλεύς. ΤΏ ἰδίγαγο ἢ 4] ροννοΣ 
ἵν88 1ηΔ66ἀ τοραὰ]. Γἢυ5 [16 ΓΘΈΓΑΓΟἢ νγ88 Βοῃγ)θ 1 ΠΊ68 
οα]]οἀ Κίησ. Πδογδοθ Ἰοϊη8 ἱρὴ : Μοαο γορα8 δίηιϊιθ 
τοίσγαγοῇ 8, ὅζα. 

9. ἐλυπήθη. ϑοῖης (Οοιηπιοηίδίοῦβ πιδὶπίδίη (δέ 
{1118 ΒΟΓΓΟΥ͂ 88 ργοίθηἀρα ; 88 ἴπΠ6 δρργθῃβῃβίοη οὖ 
.Φοδη, δηά [18 ᾿ηϊθηςοη ἰὸ πᾶν ρυϊ ἢϊηὶ ἴο ἀδϑίῃ, 
τηϊρῦ βθοπὶ (0 ψαγιδηί. ΟἸἤογβ, (μὲ τ 88 τϑϑὶ. 
ΑΠπα [δαΐ Πα πεα βοπια Κι) 1 Π 688 ἔῸΓ 90 ἢ 6 ΔΎ 1ῃ- 
ἔον ἴτοαη Μαγκ 6, 20. Ὑεῖ 1ἴ 88 ποῖ σὰ δηά 88]1.- 
[ΆΤΥῪ βογον. (4 (οσγ. 7, 10.) δ νῆο μά ποῖ ἢ6βὶ- 
(αἰεα ἴο ᾿πηργίβοη 8η ἱπποσθηξ τηδη, ἴο σοτημηΐ 84}- 

νΟΙ.. 1. ο 
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(ΘΓΥ 8δηὰ ἰποοϑέ, οι] βοαγοϑῖν ΒογΡ]6 δὲ ἰακιηρ ἐῃς 
16 οὗ 15 σαρίίνα. 0 5 γδίΠϑυ οὐ ἢϊ8 ΤΥἢ δοοουπηξ 
(ἢ8Δη Ψο π᾿ Β; ἔογ ἢθ ἰδαγρα (ἢ6 βϑορίβ, δῃὰ 108} γν. 
ΤὨυ8 {Π6 Υ ἀ5ογι 6 ἃ [ῃη6 υηϑυσορβϑίι! ὄνϑηΐ οὗ ἃ θδίι8 
νυ] οὗ οὁσοιιγΓγοα 81 δἴζαυν γα [0 {18 ΝΘΓῪ ΘΠΟΓΙΏΙΥ. 
Κυϊηοοὶ ψουἹὰ ᾿ηϊογρτγοῖ ἐλυπήθη τῦα8 πιουορά εὐἱέ 
αηροῦ. Απὰ δηΡΤΥ ἢ ἰρσῇῃΐ θα δ (Π6 ΠΡΕγίγ ἴα κθη 
ΜΈ ἢ. Βαΐ λυπεόμαι ἢδ88 ἴῃ 1πΠ6 Ναὸν οβϑίδπιθηΐ 
ΨΘΓῪ Τάτ (Π18 86η86.ὡ. Ηδογοα β ἔδοϊϊηρ 88 ἀουδί- 
1655 ἃ ΧΟ ΟΠ6, σοιηροιπηάρα οὗ δῆρεγ, νοχδίίοῃ, 
σοησοτῃ ἰογ [ἡ] π|56][, δηὰ ταρτοῖ ἔον ὐοῖηῃ. ΒΥ {Π6 
ψογάβ. διὰ τοὺς συνανακειμένους 6 ἃ΄6 ἴο υὑπάργ- 
βδίδῃα ποέ ευἱδἠϊηρ ἰο ὄγοακ ἠϊς οα΄ ϑοΐογε 80 πιαην 
ιυἱέηπο5565, (ἰῃΠουρἢ τἢ6 γεέϊσιο 7ιγαπιοηξὶ, βὰγ8 ὟΝ οἴβ. 
οὐρῃς οί ἴο ΡῈ ἃ υἱπεμέμηι ποημϊέϊα;,) ἴτοτη Ψἤοπι 
ἢ6 ψουἹὰ θ6 ΠΚοὶν γαίμογ ἴο γθσθῖνα δησουγαρθιθηΐ 
{Π8ῃ ἀϊ55185310η5.᾿ 

10. πέμφας ἀπεκεφάλισε ---- ΤῊ 1810 Ρ6Γ αἴιοτὰ ἀθοο]]8- 
τοίιγ, Βυρρ  γηρ τίνα. Α ΗρΌῦτγαϊβη), δᾶὰγν8 Βοβθημι. 
ει ἴῃ Ρὶιζ. ἀ6 ΕἙάιιςαῖ. 6 ἢᾶνθ καὶ ὁ μὲν πέμψας 
ἀνεῖλε τὸν Θεόκριτον. Απᾶά Ηδετγοαίδῃ, 1, 28. πέμψας 
ἀποτέμνει τὴν κεφαλὴν: δηά 1,9, 19. ΠΟΙ 866 [Π6 
(οπηπηεηίαϊογϑ. 44.150 σοηβιὶ Κγρκα δηὰ Μοὶ 

11. ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ---ἐπὶ πίνακι. ΕΧΔΙΏΡΙ[65 οὗ 51Ππ|1- 
ΙΔ ΘΓ ΠΥ ΓΘ σοΟἸ]οοιοα ᾿γ '͵είβ. ἔγοπη ΡΒ}. ψιυά. 
9. Ρ. δ29, 4. Ι)ίοσ. λοι. 9, ὅ8. ΧΊΡὮΙ. τ Αὐυραβῖο, 
Ρ. 37. ὅϑηβο. Οεςι. 487. Ροΐγεη. ρΡ. 619. ΕἸον. 8,21, 
14. Ἐπτίρ. ΕἸθοῖ, 866. ναὶ. Μᾶχ. 9, Φ. Εἰ56Ὁ. Ρ. 
8920. ν. [ἰνν. 89, 48. (Ἰο. ἀθ ὅδϑηῆθο. 13. 811. 1], δ1. 
θιο Χιρῆ. (γᾶς. Χϑη. Η. αγ. 4. Μιὰ Ευΐῆγηι. 

18, καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς --- ΠΘΑΓΊηρ, πδίηοὶν, ἐπδὶ 
ΨΦοίη ννὰ58 ραΐ ἴο ἀφαίῃ. (ίογ {η6 ψογάβ ἴγοϊῃ νϑυβα 8. 
ἃΓΘ ρδγθηςῃθίοα].) 6 πηδᾶν αἷ8ο, 1 {πῖηΚ, ππάογ- 
βία πα (δι «6818 δὰ Πραγὰ οὗ Ηργοά᾽ 8 ορϊηΐοῃ {πδὲ 
6 5 Ψοῇῃ σΊβθη ἴσοι {μ6 ἀδσδή, δηά οἱ ἢ15 ἀ6 5:16 
ἴο 866 τ. «(658118, ἢοψανοσ, ψιβῃρά ἴο δνοϊᾷ {π6 
(οιιγί οἵ Ηετοά, δῃα [ἢ βῆδγεβ οὐ {Π6 ἰγιδηΐ, δά 
ὄνοῇ [ἢ8 πΊοΓῈ Ρορυΐοιιβ ρατί8 οὗὨἩ {6 σουπίγΥυ ; [68ὲ 
(ἢ6 ΡΘορίθν θηγαρθά δἱ [86 τωυγάθγ οὔ 2οἤη, δπὰ 
ῬΓΙΌΠΕ ἴο 8661 010η, τσ σίβα ἰηΐο δοίι8] σορ}]!1οη, 
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ΔΠ4 ἢ ποὺ (μα υΐαηθ. ΤΠῚ5 τοάϑο ἀρρθᾶγβ ἴο 
ἢᾶνα τιοβί μοῖρ; ποΐί, ἤονγανοῦ, ἴο τῃ6 Θχοϊιβίοῃ 
οὗ ἀποίμοι βυβρεβίδα Ὀγ Μαδτῖκ 6, 81. ἡδπιεῖν, ἃ νυϊδὴ 
ἴο τϑίγθβϑἢῃ ἢ πη561} δηα ἢ15 Αροβίΐθβ δέήϊοσγ ἃ βθάβϑοῃ οὗ 
Ἔχοθβϑῖνο δριθ. Ψψιά6 Ευτῆγπι. απ Καυΐποεὶ. 

18. ἠκολούθησαν αὐτῷ πεξῇ. ΒΥ ᾿ἰδΔῃηὰ, 88 ορροβοά 
ἴο πανὶ ραίϊοη, ἴῸΣ 1ἴ 15 ποῖ {{κο]γ (ἢδι {86 ἰάπγ6 αἠά 
81:0 Κ τηθημοηθα ἴῃ (ἢ 8 ἔοἸ ον ηρ νοῦϑα σου] ρῸ ὁπ 
7) οἱ. Μειβίοιη ; ψἢο ργοάμςαβ ΤΠ ΔΠΥ ΘΧΔΙΠΊρ168 οὗ ἐἢΠ15 
860,86, 88 4520 Κυρκο, Μιυπίῃ. [οα8ῃ. Ονψρϑη, ὙΥ οϑίσῃ, 
ἵγοϊΐ, ἀῃὰ Κοβοῆεογ. 1 δαὰ Τπαογά. 1, 109. οἱ 5:5ρ6. 
Ῥοϊγεη. 6044. 

15. καὶ ὥρα ἤδε παρῆλθεν. 6 {ἰπὶ6ὸ ἔοτ ΑΙΠΏΘΙ, 885 
Μαγκίαημὰ ἱπίοθγρεθῖβ.: οὐ σῖμογ, {Ππ6 ἀδΥ 18 πον ΤᾺΣ 
ϑρθηΐ, 8ἃ8 ἴῃ Μδζγκ, ὥρα ἤδη πολλὴ, 1ἴ 15 ον [αἴ6 ἴῃ {πῸ 
ἄδγ ; ἃῃὰ 1υκε 9, 12. ἤδε ἡμέρα ἤρξετο κλίνειν" ρα 
“τολλὴ Δηα νύξ πολλὴ ΓΘ δε ΡΓΟΠΊΒΟΙΙΟΙΙ5]Υ, ΘΠ ΘΓ οὗ 
ἃ ἰοῃρ ρογίίοη οὗ ἀΑΥ͂ οὗ πϊρσῇϊ 6] ρ566, οΥ γοί δὲ μδηά. 
Ὑγϊςἢ οὗ (ἢ686 18 ἴο θ6 υηδεογοίοοα πηυδί 6 ἀθοϊάοα 
ΌΥ ρῥᾶγί!ο 68 4164, 86 ἢ 85 ἐτι, ἥδε, ἄχρι, οὐ ὈΥ ΟΥΒΟΓ 
᾿ηἀιοαῖοη8. Κυρκα δηά Βδρπεὶ, ὁ Μαγκ 6, 85. 

10. ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, ϑΌΡΘΙ στη ΐηδ. 
γε. οοιηρᾶγαβ Ον!ά. Ε΄. 8, 525. Ῥ]οῦ8 νϑθηϊῦ δ νῖτγί- 
4165 ρΡᾶ58ῖπὶ αἰϑ)]θοία ρ6ὺ Πεγρᾶβ ροίαϊ, δ δοσυπθιξ, 
Χο. Αἰποηδοιβ, 11, Ρ. 469. Α. κατακλίνας ἐν τῇ πόᾳ 
κατακλάσας παρέθηκε τῶν τυθέντων. Ἠοῃ,. 1]. ὦ. 640. 
ΠΟΘ 866 Βυδβίῃ. γα]. ΕἾδοο. 8, 626. ΜΓ. 2Ἐ πη. 8, 
176. [μιογ. 2, 20. ΝΡ. “Ἐη. 214. ΤΙΌ. 9, δ, 96. 

τς 10. εὐλόγησε ἤαΓΘα 5Ιρηῇῆ68 σσῦθ ἐδαπἶδ, 80 εὐχα- 
ἐστεῖν,ν. 27. (Οὐοἴηρατε 1ὅ, 86. Μαῖκ 8, 6,7. ὅ,66 
ΒΜΌΥ, νἶο ἢ88 (τεαϊθα οἡ 1ἢ)18 σΟΡΙΟΙΒΙΥ δῃ 4 88.185- 

ἕασίουγ. Τὴ συβίοιῃ Ψὰ8 αἰ ψᾶγ5 οὐϑογνθα ὃγ (ἢ6 
εν5 (βεε ὟΥ οἴβ.), ἀηαὰ δνβὴ ὃγ ἴπ6 Ηρθαδίμθῃϑ. 

19. καὶ κλάσας, ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους. 
Ἐοβοϑημ. 8πα Κυΐϊηοσὶ {πη {Π6Γ6 15 8η 8} 180 ἴο 
16 Φ6 15} ἰΙοανοβ ν ῃ!οῖ, π|κ 411} ἔπ Ογίθηΐδὶ οῃδβ, 
(8ες [οᾶ5 Δοὰ ΝΙΘΡιἢγ;) 6 γα {Π1η δηά ὃγιι16, δηθὰ 
ΓΑΙΠοτ ἢΐ ἴο ὕὈ6 Ὀτγοκεοη ἰδδη. οἱ. ἴα ἤᾶνα δη 
1 Ἔχργαβϑίοῃβ ἴῃ (6 Οτεαῖ δηὰ 1, διΐη τυιίοῦϑ. (ὅθε 
εἶδ 

οὔ 
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20. τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων. ΦΌΡΡΙΥ μὲρορ. 
δο ΑὨΐΠο]. ὦ, 81, 2. τὰ περισσὰ. Ῥοϊϊυχ 10,91. 
ἄλλος δ᾽ εἰσέφερε πλεκτῷ κανίσκῳ ἄρτων περίλοιπα 
θρύμματα. Τα κόφινος 88 ἃ ἢδρ- αβκαί 'ἴῃ ψῃ]οῆ 

᾿ 6 26 ν»)}28 δἰνναγβ σαγγιεα [Ὁοα ψῇθη ἰγανοὶ ηρ,, 68ρ6- 
οἶδ! }ν δπηοηρ (θη Έ1168, ἤανηρ ὯῸ γθᾶάϑοη ἰο δχρθοῖ 
Ποβρι(4 ΠΥ ; οὐ ἴο ἀνοϊά ὑποϊθδη ἔοοα. ὅδὸ “ψυνθαηδὶ, 
6, 8942. (ὉρΠίηο ἴζομοᾳια σο]οῖο Αγοδηῆδῆι Ζψυάδεα 
(Γϑ 5 πιρηάτοδί ἰῇ δυγαεη. [α.9, 14. ψἀ8515, αιο- 
Σιιπ ΘΟΡδίηϊ18 θη πηη4116 Β006 11 6χ. Ηθῆσθ 6 ΠΙΔΥ͂ 
υηάἀογϑίδπα μον ᾿ξ Παρροηθα (ἢδι {Πογα δῃουϊαὰ 6 80 
ΤΏΔΏΥ Ὀδβκοίῖβ στ «6808 δηὰ (6 Αροϑβι|8.. Τῇ 
Οτοοκ δηὰ Βομηδηβ ιι864 [π686 ΗΔρ- αϑοίδβ, θυΐ οὗ ἃ 
ἸΑΓρῈΓ βογί, ον ἔογ νορϑίδθ 68, δηά ἴογ ἔπ 6 γϑιηοναὶ 
οὗ ἀσηρ, δη4 βδιιοἢ Ῥυγροβοϑ ἃ8 {Π086 ἕο ΜἬοἢ ψ6 
086 ψ ἢ 66] -άγγονβ. Κυΐη. δηα ποβοη.  εἰβίβιηῃ 
τη σοηίγαβίβ ἴΠ6 βρίε πὰ Ὀαηχυοί οὗ Ηδγοα δηᾶ 
ἢ18 σουγίογβ ψ ἢ τ[ἢ6 ΒΟ ΘΙΥ τηθᾶὶ οὗ “6808 δηὰ ἢ15 
Πιβοῖρ!] 68: ““Ἡδγοαςβ ἰγίθυηοβ οἱ τοὺς ἐν τέλει δὰ 
σοην!νίπ νοοσδίοϑβ ἰδ! ὰ ΘΧΟΙΡΙΪ, οἵ ΠΊΟΧ, 1υΓαηθηξο 
(ΘΙ ΘΓΔΓΙΟ οἱ σϑράθ ᾿πηοσθηῖς8, οἱ θυ οἰδηάσιί, οἔ 
Ποιῃῖηῖθι18 86 ἰηνβι1ηῚ γα ἀϊ: ΟΠ γιβίαβ δρυ]πὶ ἔτα- 
5816 Δρροῃϊί ριιθγὶ8, Π}}]1Θ ΓΙ Ὀυ18 οἵ ρδυρογιρυβ, Ὡρτο- 
ἴο5 8811|8ῖ, [)διπ| οἱ σογϑ ροριιΐο εἴ 801118 δέογδῖ, 
εἴφὰθ ἂρὶΐ σγαί8. Τηδαΐ {{}18 τι ϊγαοῖθ βῃου!α θ6 
βίο 8} ἀδρτγοοϊδίοα δηᾶ ἀδηϊοά Ὀγ Ραδυΐυβ, ΤΉ 658, 
'ζο. σδη δχοῖίθ [6858 ἈΌΓΡΣΊΙ56 [ἤδη οὐ πάρη καὶ ΓΠΟΙΓ 
Ὠγροίῃα865 δηα οὐβεογνδίίοηβ ἢν Ὀθθηὴ ψ6}} γοΐυίοα 
Ὀγ δοδβοῖί, δίογγ, Κυϊβοεὶ, ὅζα. 

22. εὐθέως ἠνάγκασεν ὃ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι 
εἰς τὸ πλοῖον. Μοϑβῖ οὗ [6 οἱά (ὐοπηπγχοηΐδίοτβ ποίίς 6 
(δι {18 Ἔν! η6 68 1ἢ6 ἀν] ΠρΠ 688 οὗ (Π6 Ὠ 156 1068 
ἴο Ὀ6 ἀσρτγινοά οὗ (ἢ γβι᾽Β σοιραηγ. οάάτγιαρα, 
Πούνανογ, ραΐ68 (ο [Π6Ππ| ΒΘ 4 νίανγϑ ἴῃ [8 γα- 
᾿ποΐδηςα ἰο ἀδραγί. Βιιξ θοίῃ τϑιηδγκβ βθθὶ ἴο ὃ6 
11 ἰουμάθά. ἨΗναγκάξβειν, 1Κ6 1πΠ6 [,ἴη οορο, οἴξῃ 
ἀσηοίοϑ »ιογαἷ ρογδμαδσίοη. Ψιὰα Κτοῦβ, ΕἸβποσ, δηά 
Κυρκα, οὔ ἵμικα 14, 28. δὰ τῃ6 [εχ Χβϑη. ἴῃ 
ἠναγκάξδειν. Το {686 ΘΧΔΙΏρΡ]68 1 δά ἀ ἃ γϑιῃδγκαθ]θ 
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οὔθ ἴτοπι Τπιογά. 8, 41, 8. ἀναγκάϑεται ὑπὸ τών ΚΚνι- 
δίων παραινούντων μὴ ἐκβιβάσαι τοὺς ναύτας, ψ ὮΘΓα {16 
δι ο 488 οχρ δὶἢ8 1 πείθεται. ΤΏΘΓΕ 15 8ῃ δ] } 89 ῃ 
ἴο {18 ἴῃ [ἢ6 ψοτὰ πειθανάγκη. 

᾽ιε ι86 {6 ψογτὰ τπαζεα ἴῃ ἃ 5᾽ 11} 4Γ ΤΠ ηθγ, δηά 
ἤθγο γα βΒῃου ]α ἰγδηϑἰδία : Ηδ τηδάθ {ἢ 6 πὶ δῃΐοσ, ἱ. 6. 
6 ογάογρά, οδιιβθα {ἢθπὶ ἰο φηΐθσ. ϑο Φοόδη 6, 10. 
8 Κα {Π6 τηδῃ 810 ἀονῃ. 

24. Τὸ δὲ πλοῖον---κκ»έσον τῆς θαλάσσης ἦν ; ΒΌΡΡΙΥ 
κατὰ. Τἢδ δα]δοίϊνα μέσος ρονογῃβ ἃ ροηῖίνα οἵ [Π6 
{πϊηρ, ἐπ ομ)ιδ πιθαϊο υογδαΐμν,. "ΓΒ. ι186, ΠΟΨΘΨΘΓ, 
15 ΑἸεχδαηάγιδη ατθεῖκ; [ῸΓ σάγεῖὶν (0 ΔΠΥ ΘΧΘΠΊΡΙ68 
ΟΟΟὺΓ δχοθρῦ ἴῃ Ψοβαρῆυβ, ΏΟ86 ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 15 Ὡοῖ 
μεν δ εναθα ἢ ἔογηγεὰ ὕροη 1Π6 Ηδ] 6 ηϊβ{1ς τηοάεὶ]. 

424. πλοῖον βασανιξδόμενον ὑπὸ τῶν ᾿κυμάτων ; ἰοβ8866, 
τΘίδρμοτῖοαὶ. δὸ Ρουθ. ὅστε τὰς στοὰς διασαλεύειν 
καὶ πύργους βασανίϑειν, αρίέαγο. 8δὸ [6 σοΥΓΟΒροΟΠαϊηρ 
Ηδεῦτον ἸΔῚ 15 866 οὗ σοτϊητηοίίοῃ, οΥ [6 ποι ΓΤΙΔ, 
ψ ΠΙσοἢ 1Π6 δερίυαρίης ἐγαηδίαία βασάνος ἴῃ Ἐρ, 12, 18. 

25. τετάρτη δὲ φυλακὴ τῆς νυκτὸς. ΑΠἴἶδτ (ἢδ οἰαρο- 
Γαΐθ ποίθ8 οἵ νδιιουϑ (ὐομητηθηίδίοιβ οἡ (ἢ18 βυδ)χοοῖ, 
10 18 ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ [ῸΓ 6 ἴο ΘηΐΟΓ ἰηΐο 11. [1 Ψ]]] βυΐς- 
ἤςα ἴο τεΐδ ΤΥ σοδάθσβ ἰο Μγ. Ἐ]516 γ᾽8 δπηοίϑί!οῃ, 
ΟΥ Ταΐπον ἴο [Π6 τῇογο δἰδθογαῖα ἀϊβαι 8: 10η8 οὗἁ 16 
ΓΙ ΘΓΒ οἡ Οτοοίΐδῃ δηὰ Βοιηδῃ Απίαυϊ68, 68ρ6- 
οἰ8}}γ το «ζ41πη᾿8 ΒΙΡ] 4] Ασοῃθοίορσυ, δηὰ Μυ. Ηογῃθ 
1ηϑἰγυσίνο Ιηἰγοάυοίοη ἰο {ἢ 6 Ὁ Η͂οΑΙ Κηον]εαρθ 
οὗ {π6 δογρίαγοβ, ἢ] οἢ 1 τηυδί ΒΌΡΡΟΒΘ ΠΥ Γαδ 6 Γ8 
ἴο ΡΟΒ8688. 

25. περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. ΤὭδη ψΠὨϊοἢ πο- 
ἀπηρ σου] θ6 Γπουρῇξ ποτα πη ροβ810]6, ὄνθῃ ἰο ἃ 
Ῥγονετῦ. δὸο Ἠογᾶροϊϊο, Ηϊεγορὶ. 1, δ8. βαγβ, (ἢδί 
{πῸ. Ερυρύδη ὨΙΘγορ ρος ΓῸΓ ᾿πΠΡΟΒ51 01} ΠΥ τν88, ὦ 
πιαη 8 {εοὲ ιὐαἰκῖηρ οπ ἐλθ δα. 1Ὦυ8 ΟἿΓ αν! ουΓ 
δνἰησοα [18 αἰ νη ΡΟΟΓ; ἴογ {118 18, ἰὴ 200 9, 8. 
τηδάα 8 ργοροσίυ οἵ Οοά, ὁ τανύσας τὸν οὐρανὸν, καὶ πε- 
ριπατῶν ὡς ἐπ᾽ ἐδάφους ἐπὶ θαλάσσης, ΜΏΙοΪ ραββᾶρθ 
16 Ἐνδηρο] 8 866 Π|8 ἰο ἢᾶνα Π84 1 τη. δ 8 
δη4 Βοϊΐδη δηάδανουτ ο 66 (Π]8 τ ΓΔΟ]6 ἴῃ ΝΔΣΊΟΙΙ8 
ψ8Υ8,) ΨΥ ΠΙΟἢ ἀο νἱοίθηςα ἰο ἴΠ6 ἔορος ησις, δηὰ 1Π6 
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ιν ἰοφμδηά!, Δ ἃ ἅτα ἴῃ σοηιγαἀϊοιίίοη [ὁ {Π6 τη8ῃ1- 
δβέ θ6η86. οὗ (6 Ενδηρο]ιϑί, ψἢο ἴτοιῃ [Π6 οοπέοχέ 
ὈΪδῖη]ν τθϑῃξ ἴἰο0 δβϑβογί [παῖ «6888 ναὶ Καα οἡ (ἢ 6 8ι1- 
ἴλοθ οἵ {6 83.684. (οηρϑγο 29, 80. Τοῖς Ὠγροίῃθ868 
δᾶνα Ὀδ6θῃ {ὩΠῊῪ δχϑηηθὰ δηά αἰ αι ειν τοίυϊοα 
Ὀγ δίογγ ἴη ἢ19 Ορυβουΐα, Ὀγ Κυΐπορὶ, δπα οἴθγβ. Ἂν 

Μδϑην δχϑρ 68 οὗ περιπατεῖν ἐπὶ θαλάσσης ἴῃ 1ἢ6 
8686 5.1.41}γ ἀβογι Ὀ6 ἡ ἴο 1{, ἀπ οὗ ΒΟΠη6 δι} δῦ ΟΠ 68, 
8ΓΘ ργοάποδα Ὀγ Εἰβηθγ δηά δ᾽ εἰβίβίη. 

40. φάντασμα, ἰ. 6. φάσμα. ΑἩ ϑρρατγι(Ί0η, 53Ρ66- 
γα. 30] 1Δη. Ν. Η. 12, 64. φάσμα νεκροῦ. ὅ4ρ. 17, 1ὅ- 
ΡΙαίο 46 δρ. 11. Ρ. 431. δδθ πῆογθ ἴῃ, δοῃ θυβηο Γ 
δηὰ γΥγοιβίοιη. Τὰ Ἡρῦτονβ μδά {ΠθῚῸ Ν {6 Ηο- 
ἸΏ8Ὼ8 (ἢ θ61Ὁ δέγία, Δηἃ οἷζ Δησοβίογβ {ποῦ δοσσίο-δο, 
οἵ δ8ς}} οὗἩ νοΐ ρϑιβοπᾶρθβ ὩΔην γο ἀογία! δίογιθβ 
ΓΘ (ο]ά. | | 

80. ἀρξάμενος καταποντίβεσθαι. ἴῃ (6 Ιπίοτγρτοία- 
[οη οὗ 1118 ψογά 1 σἂῃ ἡδοορΏ!]Ζε ὯῸ0 βυςσῇ ΘΠΙΡὨ 8818 
88 ᾿ϑοϑαγίαρθ βΒΌρροβθδ, πϑιποὶυ, δἰηκίηρ ἢ 8 
ψεῖρῃῖ. Ηδ 45, πονψανοσ, }ἀ]ο᾽ οι ΒΥ οὐϑογναβά, [δ 
Ῥβίθσ ροῦῆδρϑβ σου] ϑνν 1, δπα πρὶ νοπίυγα. ψττἢ 
8016 β6ο δῖ ἀβρθηάθῃσθ οἡ ἢ 5 αγί ; ψῃισἢ Ογιβί, ἔὸσ 
186 ΓΟΔ80η8, ϑυῆδγοα (ο [81] ἢ! τη. 

80. σώσαν μει Ζξη. 6, 870. [)εα ἀδχίταμη πΊΙ561Ὸ, 
οἱ τϑοὰπ πι6 οἶΪ6 ΡΘΓ τηά88. ὙΥ εἴϑ. 

892. ἐπόκασεν ὁ ἄνεμος, τοαι ον ; ῬΤοΟρογΪγ, ἀοίδεϊ- 
βαζιπι αυΐϊςβοοσθ. δὸ Ηογοάοί. 7, 101, Ψ94π|0}. Ν. Ὁ. 
ο. 928. δϑουῖῦςεβ ἴο ΡυιΠαρσογαβ (Π6 κυμάτων ἀπευδίασμοι 
πρὸς εὐμαρῆ τῶν ἑταίρων διάβασιν. (Β|Κ.) ὅ66 ὙΥ̓ 6886]. 
δΔηα Ναϊοῖκ. οη Ηδγοαοί. 7, 171, 8. Ρ. 9289. 

38. ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Α σορποιηθη οἵ 6 Μοββίδ ἢ, 
84 0 1ῃ6 (οι δῃίδίουβ ; 88 Ψοἢ. 1, 50. ὅπ ἴῃ οἴποσ 
δ θρο, Ὗ᾽ εἰβίβιῃ, ον ν σ, ΙΔ ΙΏ]Υ ἴα Κα68 υἱὸς Θεοῦ 
ΟΓ ἃ ἉΙν]Ὼ6 ΡοΥβοὴ βρηΐ ἔτοπὶ (σοῦ, δυΐ ποΐ 6 Μεβ- 

8:18}. (ἀπά μα ποίρῃξ μανθ οἰδὰ Επτὶρ. [οη. 1286. 
Μ ΏΘΓΘ (6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ 18 564 ΟΥ̓ Το ἐπ6 βεγνδηί, ἱ. 6. 
{π6 Ῥγίεβὲ οἵ Αρο]]ο : κᾷπειτ᾽ ἔκτεινες φάρμακοις τὸν τοῦ 
Θεοῦ. Βυΐ ροῦπδρβ ἴῃ 1815 ραββαρθ ἴΠ6ΓῈ ταν 6 8ῃ 
6}]}ρ818 οὗ δοῦλον.) ΤῊ 538110Γ8 (88 γ8 Ὗ δἰβιθ ἢ) ὑν6γα 
ῬευΠδρ5 ρα Π6Π8 ; δηκ, ἃ5 βιοἷ), σου] ποῖ Ὀδ 6χ- 
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Ρεοϊρα ἰο Κηονν απΥ (Πηρ ἀρουΐ (Π6 Μαεϑβιδῇ ; 6δϑρ6- 
ΟἸΆΠΥ 48 1π6 ΑΡροϑίϊθ5. ἐΠπθηηβαῖνε8 40 ἢοΐ Ἀρρϑᾶγ [ὃ 
ἢανθ γοΐ γοδορη!ζΖθοα ἴῃ 6 ΠΊΟΓΟ αἰ νη6 Ὠδίατα οὐ, ΟὨγιβί. 
Βα τῦδξ {6 881|0γ8 ἡγοῦ ἤθδίΠΘηΒ 15 ἃ ΤΠ6ΓΘ σΟη]66- 
ἴυΓ6, δῃἃ οδηηοῦ Ὀ6 Γϑαβϑοηθά προὴ ψιϊποιξ ρῥτγοοῦ; 
δηα 1Γ 926νγ5, ΨΥ βῃουϊὰ [6 Υ ῃοΐ {π1ηΚ {παῖ ἢ6 Ψῇο 
σου]α ἀο βυςἢ (ἢ]Πρ8 πιιϑὲ 6 (ἢ “οεοδία ; τῃουρῇ 
ἐΠ6Ὺ ογα (ΠΚ8 ἀπ γαβϑὲ οἵ [π6 6.8) ἱπηρογίδοιυ 1η- 
ἐοττηθά 885 ἴσ (Π6 Ὠδίιγε οὗ ἢ:5 ρϑϑοῃ δηΐ Κιηρβάοῃ. 
Οδρθο}} {πη Κ58, (πΠδὲ ΠΟΥ τϊρς τηθδη ἴο δοκπονῦ- 
Ιοᾶρα Πὲηιὶ 845 ἃ ργὴορἠλοέξ, [ὉΣ Βυ 0} ΕΓ 8γ]6 ἃ 830η8 οὗ 
(οά. Βοὶϊι δγ)ειβιίδίῃ δπὰ σδρθεῖ!, (ποι ἢ {ἢ ν ἀο 
ποΐ πιρηίσῃ ἰ{, 866πὶ ἴα αν θθθη ᾿ηΠιιθποθά Ὀγ [ἢ 6 
ΟΠ 58Ι0η οὗ {πΠ6 δγίιοΐα ; νηοῦ ᾿ηἀπςοα Μαγκίδηά ἴο 
σοΙηΘ6 -«ἴο ἴῃ6 88Π1|6 σοπο]ι βίο ; δηὰ ἢὲ δἰ χθβ [ἢ 15 
8816 86η86 ἰο Μαί(ῃ. 927, 54. ἀληθώς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 
Βιυξ 1η {Π6 ᾿πίογργοίδίοη οὗ {ῃ8 ργεϑοηΐξ ραββαᾶρο, 1 
ἄάτα ἢοΐ νϑηΐυγα ἴο ἰᾶὰν 80 πηοἢ βῖγθβϑϑ Οἡ [Π6 ΟΠ118- 
ϑίοη οὐ [Π6 δγί!ο]α ; δὶ ἴῃ {Π6 οἵδοσ τ ψου]ὰ Ρ6 6χ- 
ἈΓΘΠΊΘΙΥ ἤγϑἢ δηα δης Ὡ] [9 ρῖνα υἱὸς τοῦ Θεοῦ, [ἢ 9 
86η86 οὗ {π6ὸ “ 8οη οὔα Οοά. 

85. οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου. Τῇ Ψαυΐραία τη ογβ 
υἱγὶ; Ὀὰΐ 10 τηθδη8 Ὠυμηδη Ὀοϊηρβ, ψ!Ποὰΐ ΔΩΥ͂ Γοΐδγ- 
ΘΏςΘ6 ἴο {Π6 ὈΘΙΒΟΏΒ; 845 ἴῃ ὅδη. 26, 7. 

8ὅ. ἐπιγνόντες αὐτὸν" ιυΐξη ἐδ Κποιυ λῖπι αραϊη, ΟΥ' 
γϑηιϊιθηιδογοά ἠΐπι; ἴου 6 πδά Ὀθθη 1η ἴποβα ραγίβ θ6- 
ἔοτε (Μαίιῃ, 8, 28), δῃὰ ουγεά ἃ ἀεξηηοηΐδο {Π|᾿6Γ6 ; 
δῃ ἃ ἤδῆοδ Δρρθδγβ [8 γεᾶϑοὴ ΨὮῪ οὖ ϑδανίουγ νου]ά 
ποῖ ἰοὐ {δὲ ἀθιηοηίΐας, ῃοπὶ πα Παή ουγοά, δ6 νὴ 
Ὠίπι, θυ οτάἄεγρα ἢϊπὶ ἰο ροὸ Ὠοηλθ, δπά σοΐαίε νῇἢδί 
Οοὐ μαά ἀοῆθ ἔογ πίη), ἃ8 {πὸ πιδῃ ἐϊ4 ; 41} ψ ῃ ἢ 
88 ΡΓΟΡΑΓΔίΟΤΥ ἴο (Πὶβ βθσοηα νἱϑίί, ΨΠθη {ΠΟῪ σο- 
οοϊνοά ᾿ιἶπ) τόσα ἐἈνουγαθὶγ, ἀηὰ σγοιυρῆης ἴο ΠΙΠ) 
{Ποῖν 9ῖςΚ ἰο Ὀ6 οσυαγβ. δὸ {παῖ {Π15 ἀ:5πηοηίδς ν᾽ 48 ἃ 
κιηά οὔαροείίζο ἰο 4}1 (116 ΡΘορ!8 οὗ {πᾶΐ σουηΐγγ. 5866 
Μαικ, ὅ. (Μαρκὶαπά.) 

86. ἵνα μόνον ἅψωνται. ΤΠαΐ {ΠῸ Ὶ πρῆΐ 6 ρετ- 

τηϊἐοἀ ἰο τους : ἔοτγ, ἴῃ νϑῦθβ οὗ δοίϊοπ δπά εοβροιί, 
σαι86 ἰΒ οἴδῃ ὕο θ6 υπαοτγβίοοα οὗ ρῬοϑυπ)βϑίοι 0 ἀο 
{η6 δοίϊοῃ ; 45 [ονϊΐ, 11, 8, 4, 8. Μαίι. 40. (11ο5.) 
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86. ὅσοι ἥψαντο, 1. 6. ψ|ἢ 4 οοηβάρσηςς ἰῃδὲ 1 
ψουϊά γτοοονοσ {πεὶγ ἤρα. ὍΤῆι8 ἃγα ρᾶγί!ς 68 οὗ 
ὈΠΙΥΘΙΒΔΙΠΥ ἴο 6 ταϑίγ οἰθα ἔτγοπι οἰγουπηϑίδῃςθϑ. 
Ἐοϑθοθη. Διεσώθησαν, ΘΓ Ὠραϊδά. 

ΓΗΑΡ. ΧνΥ, 

ΨΈΚΒΕ 1. οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Γραμματεῖς ---- {086 ΟἿ 
7Ζογυϑαίθη,λ. 80 οἱ ἀπὸ Ἰταλίας, [(41}1, 1πΠ6 1{4114η5. Ἔλ- 
θοντες 18 ποΐ ίο δὃ6 πυπάογβίοοά. ο!. ΤῊ]5 88 ἃ τὶ - 
νδία δἰζοιηρί; Ὀυΐ δῖ {Π6 ᾿ηδεσαῖοη οὗἁὨ (Π6 οὨϊοί οἷ 
1[Π6 δεῆοοὶ οὗ [6 ῬἢδτΙβθθ8. ΤΉΘΥ σδη6 (0 Ργοροβα 
ςδρίϊοιι!8 4 οϑ(10η8, 8η ὦ Δ Ὁ ΒΏΔΓΘΒ ἴὺγ «6911. 

8. (ἸΠ γῖβὲ ΔΌ]ν Ορροβ658 [6 παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων 
(ἰοτιηθα Ὀγ Ψοβθρῆιβ παραδόσεις τῶν πατέρων) ἴο {Π6 
ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. ΓΏυ5, Ὀείογο Ὧδ6 αἰδβρυίο5 γοβρθοῖ- 
ἴηρ [6 {τδστίοη το ΜΠ ἢ {Π6ῪΥ τοίδγγεα, ἢ6 ἐθϑγθ ὉΡ 
186 νΘγὺ ἐουηάδίϊοη οὐ ΨΏΪΟἢ {Π6ῚΓ τ Πο]6 γοαβοηϊηρ; 
νγ8 οοίθα, δηά 5ῆον5 ὈΥῪ ἃ πιδηϊδϑὶ οχαπιρίθ ον 
{15 ἰτδ]οὴ 18 οἴἴθη δἱ ναγίᾶπσα ψιτῇ {π6 Π᾿νιηα 
008. 

4. τίμα τὸν πατέραᾳ. ὅδε 208. 168, 46, 8. Μιάς 
ψιιμθν. 

4. κακολογών--- τελευτάτω. πο ἔτοπι (6 τηϊγαςοῖὶα 
οὗ (6 ἰΙοᾶνεβ {Π6Υ οὐρὶν ἴο αν δοκηον]θάροα .6- 
5ι18.1ἴὉ ΡῈ (ῃ6 Μεββίδϊι, {ποὺ γϑϑογί ἴο ἃ {π|116 οθ]θο- 
(ἰοη, 8η6 ἀβδογίθο Ὀϊδηα ἴο ῃϊπὶ θθοδιι86 ἢ15 Π)15010168, 
Ὀοίογο {ΠῸῪ πδά θαΐθη (ῃ6 ἰοᾶνθβ, βαὰά ποΐ ψδβῃϑα 
{πεῖν πᾶπά8. ΟΠ γιβὲ {(πογοίογα γαρθ]8 [θὰ ΜΠ ΤΔ6- 
τιτοὰ 1παϊρηδίοη, δηπα δΔατηοη 8.65 {Π6πὶ ἴο ἢγβί γα- 
ἴογπι {Π6 1 οὐνὴ υἱς 68, δηἀ ηοΐ δργοραῖθ (ῃ6 ῬΓΠΠΔΓΥ 
δΔηἃ ψεῖρη 1680 σομηπηδηἀηϊοηΐ, (πὶ οὗἨ Ποηομτγιηρ; 
{Π6}Γ ραγθηΐϑ ; πᾶ 6. Ψ Ὠ]Οἢ 18 σοΙργθαπαρα (δέ οὗ 
Δβογαϊηρ (Π6π| βΒυβίθδηδησο. Ἐρῆῇ. 6,1. 2, 8. 1 Τίη. 
ὅ, 8.17, 18. Αοἰ. 28, 10. ὅ8ιτγ. 88, 1. 

ὅ. δώρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς. Βο51465 ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ 
ΒΔΌΡΙηΣσαΪ οἰζαςοη8 1]]8ταῖνα οὗ {18 ϑβιδ)θοῖΐ, 
ὙΥ εἰβίοϊῃ αυοΐο5 ΡΠ]. ῷ, 278, 7. Ἑυβοῦ. Ρ. 8,7. 
θιοη. ΗΔ]. 1, 65. “οβθρὶ!. Ο. Αρίοη. 1, 22. δα Αῃϊΐ. 
4,, 4. 4. ἴὐηάοιδίλης ἐστίν. 
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1 15 ψ6}} τειηαγκοα ὃν Οτγίρθῃ (ὰΡ. Βυ1Κ]6γ), πο 
Βᾶγ8 ῃδι 6 βῇῆοιυϊά πϑνϑῦ να υπαογβίοοά 1ϊ, δὰ [ξ 
Ὡοῦ Ὀθοη ἴογ (ῃ6 ἰηἰογιηδίίοη ἢ6 γϑοοϊνθα ἔτοιῃ ἃ 
ψενν, ψο ἰοΪᾷ [᾽πὶ 1Ππδὲ 11 νγᾶ8 [ἢ6 οσυδίοπι οὗ βοῖηδ οἷ 
(ΠΡ ἀβυγθῖβ, ΠΘΩ ΠΥ τοὶ ΜΠ ἃ ἰαγάν ἀθθίοσγ, 
ἴο ἰγδηβίοσ {πΠ6 ἀθρί ἴο (Π6 ροογβ-ῦοχ, ὃὉγ ψῃϊοὶ 
ἸΏ ΘΔ Π5 Π6 48 ΟὈ]ρεα ἴο ΡΥ 10, αῃ 6 γ ἴἢ6 ΡΘΠΔΙΥ 
οὗἁ Ὀγηρίηρ' ὕροη Ὠϊη56 1 (Π6 ᾿πηριιϊδιίοη οὗ στιν 
ἴο {88 ροοῖ, δπὰ οὗ ἱπ|ΡΊ 6. ἰονναγάβ (οα : δηᾶ {μδΐ 
οἰ]! άτθη νου] βοπηθίϊπηθ8 1πηῖ6 (ἢ]15 ρῥτδοίῖσα 1η 
{Π61γ σοηάαςέ ἰονγαγιἰ8 {ΠΕ ὶ, ραγθηΐϑ. 

ὅ. καὶ οὐ μὴ τιμήση. Μδην Οοπιπηδηίδίοιβ σοραγ 
[18 885 δὴ Ὠυροίποιςοαὶ! δηυποϊδίοη, θοῦ Ἰησοτηρίοία, 
ὙΠΕΡ Δ Δροάοϑβίβ, (β Οἢ 8ἃ8 εὖ ἔχει, οΥ 16 [1Κ6,} 
Δηἀ 800} Δροβίορεβεϑ ἃσθ ποῖ ὑῃέγθααθπί. Βαΐ {Π6γῸ 
185 ὯὨῸ Πόσοβϑιυ [ῸΓ ΓΘΟΌΓΓΙΩΡ ἴο {18 ὈΓΙΠΟΙΡΙ6 λέγ. 
70 ν1}] θ6 Ὀοίίογ ἰο ἰδ οὐ μὴ τιμήση ἴοΥ πὸ οοἰαέ, “ Ὧδ 
ΠΘρΘά ποΐ δομῃουγ,᾽ ὅζο. δὸ Κυϊηοοὶ; ψῆο «50 δο- 
σομῃηΐβ (ἢ6 καὶ τεἀπηάδηΐ, Κα {Π6 Ηοῦτον , ΟΝ 
1 ρτγεΐίον ἰο δ ΠΥ 5 πιοίποά ((πουρῃ δαἀορίςοα Ὀγ 
ἹΜαγκΙληά), ννῇο ρῖνοϑ ὦ {π6 β86η88 οἵ ἐῤλογεζογο, οἵ 
ἔλθη, νος] 15 ἴοο διδιίγασγ. Βιυΐ Ψ ΠΥ δῃουὰ ψ6 
ποΐ ταρϑαΐ λέγετε ἔτοπιὶ (6 ρτθοθαϊηρσῦ Τῆυβ καὶ 
(λέγετε) μὴ τιμήσε.ς ἼΠοΓΟ ΔΘ ΙΏΔΩΥ 51Π|1}}8 σΟ0η- 
ΒΓ Οἢ5 1ὴ {πΠ6 Νὰν Ταβίδπιθηί, ψἤοτα ΒονυοΥ 
δηἀ Μεαγκίδηα υϑι14}} 7 ργοόροβα ἴο ροϊπί καὶ" 

7. καλώς προεφήτευσε περὶ ὑμών. 1 τᾶν Ἀ6 {(ἢι5 
ΡῬΔΓΔΡὨΓΑΒΕΟΔΙΎ σοηαογθα : “7 νου οἵ [βαἰδῇῃ τα 
ΘΧΔΟΙΥ 801}140]6 ἴο γοιι.᾿ 

8. ἐγγίϑει μοι---τῷ στόματι---τοῖς χείλεσί με τιμᾷ. 
ΤΠαβθ6 ἃ δοοουηίοα Ηδθτγαϊβϑιηβ; δηά (ἢ6 Οὐοιη- 
τη Θηΐδίογϑ ΟΟΠΊΡΆΓΘ ἃ 81Π}118Γ υ86 οἵ  δηιΐ Πθὥ. Βυΐξ 
ἃ. 51Π|}12Γ 86 οὗ στόματα (1π ἴῃ6 86η86 οὗ νεῦρα) 1 
μᾶνθ ποίϑαά ἴῃ ϑορὶ. ΑἾ. 1110, 8. οὐ τὸ σὸν δείσας 
στόμα. Απὰά δορὶ". (Ὁ. (οἱ. 68. τοιαῦτα----οὐ λόγοις 
τιμώμεν ἀλλὰ τῇ ξυνουσίᾳ πλέον, ΜὮΘΓΕ (.6 δοΠο] αβί 
δχρουπάβ τῷ εργῳ, καὶ τῇ πείρᾳ πλέον τιμώμενα, οὖ 
τοῖς λόγοις. 

8. ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. δο 
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ϑδιηβοῃ βΒ8Υ8 οὗ [4 ]|4ἢ, Ψυάᾳ. 16, 1δ. ἡ καρδία σου 
οὐκ ἐστὶ μετ᾽ ἐμοῦ. ΒοβΘῃΠΙ. 

9. μάτην δὲ σέβονταί με ᾿ΑῈἷ. “61. 2, 80. 4, 80. ΒΥ 8 
Ἰιιοῖο58, ποῖ οἷν ὠπργοϊίαδίν ἴο [Πθπλβοῖναβ, δυΐ ἴο 
τοῖς ἀμγέ. Ἐοβθηιη. 

9. ἐντάλματα ἀνθρώπων. ΤΠ] ΠΟΓΙΟΠΒ8, ΡΓΘΟθρίβ, 1η- 
βϑἰἰ τ] 0ῃ 8; 848 ΔρΡρθαΓβ ἔγοῃ) Μίαγκ 7, 7. διδάσκοντες 
διδασκαλίας, ἐντάλματα. δὸ 4180 (Οἱ. 2, Φῷ. κατὰ 
τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τών ἀνθρώπων: ἉὮΘΓΘ 
(Π6 ψοΓα8β καὶ διδάσκοντες ἃΓ6 ἜΧΟρδίϊσδί, θοίηρ αχρίδ- 
Ὠδίοτγυ οἵ ἴῃ ργϑοθάϊηρ' ἐνσγάλματα. ᾿ 

10. ἀκούετε καὶ συνίετε. Α ἴοτηγυ]α 5|Π|114Γ ἐοὸ {Π6 
ψ6}1- Κη οηΘ, “ Ηδ ἰΠδΐ δίῃ δὰγβ (0 Πθᾶγ, ἰδ ἢϊπ 
Βιοδγ.᾿" 

11. οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
Τῇ "ΠΑ Γ86685 (Ἰουρῇς (Π8ΐ 80π16 (ἢ! ηρ8 ΨΘΓΘ ΠΡΌΓΘ 
ὈΥ Ὠδίΐυγο δὰ 2:67 86, Δηἀ ποίθ πΊογαὶν δὲ ἐηϑέϊξιέο, 
8η4 {Ππογοϑίογα ρο]]υίθα {ἢ6 βου]. 115 ορίπίοη ΟΠ γιβὲ 
τείαϊθ8. (Βοβθηη).) τὸ εἰσερχόμενον, ἱ. 6. τηθαΐὶ δηά 
ἀγίηκ. ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον, ΜΟΓ8 οὗ ΘνετῪ Κιηά. 
ΤῊ!8 56 Π{ΠπηΘη 18 ΘΧΡΓΘΒ5Θ ἃ ΤΠΟΓΘ βΘΠΘΓΑΙΪΥ Δ Πα ὈΓΙΘΗ͂γ 
'ἴπ Μϑαικ 7, 16 δὲ 16. θυξ τῆογο αἰ βΈ ΠΟ Ὸ]Υ δηα δ Ποη- 
{ἰσα ἢν ΌνῪ Μαίῃον. Τὴ βθηξιπιθηΐ 15 1] πϑἰγαΐθα ὈῪ 
γγοίβ. 0. {η6 ἔοἰ] ον ηρ ρΡᾶββᾶρθβ: Ραῖ. Τηηθρο. 
ἀναγκαῖον μὲν γὰρ πᾶν ὅσον εἰσέρχεται, τροφὴν διδὸν τῷ 
σώματι" τὸ δὲ λόγων νᾶμα ἔξω ῥέον καὶ ὑπηρετοῦν, κάλ- 
λιστον καὶ ἄριστον πάντών ναμάτων. ῬΏὮ]]. 1, Ρ. 990. ". 
στόματι, δι᾿ οὗ γίνεται θνητων μὲν, ὡς ἔφη Πλάτων, εἴσο- 
δος, ἔξοδος δὲ ἀφθάρτων ἐπεισέρχεται μὲν γὰρ αὐτῷ σιτία 
καὶ ποτὰ, φθαρτοῦὺ σώματος φθαρτα αἱ λόγοι δ᾽ 
ἐξίασιν ἀθανάτου ψυχῆς ἀθάνατοι νόμοι, δι᾽ ὧν ὃ λογικὸς 
βιὸς κυβερνάται. 

11. κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 80. 905, Α.]11, 8,7. κοινο- 
φαγίας. Υεἰδίοίη ἀο69 ποί {π1πη|κ {πΠαἰ 1Π6 ψοεγὰ οτὶ- 
δἰπαίθά τη (Π6 Η6]]Θ μη 5616 βίγ16, θυ 62 γὸ ἵρεα. (οπι- 
τηοῇ ἴοοα8 6 Γ6 ρογιηϊ θα ἴο (ῃ6 (6 η11165, δηα ἔογ- 
διάάθη οἷν ἴο {Π6 96 νγ8. ὙΠ8 σρίπίοη, 88 15 Οὔ- 
βεγνϑα Ὀγ ὅρεης. ἀξ 1,6ρ. Η. 147. νγᾶβ [ον πηετὶν πο ἃ 
ΒΥ 8βοπιδ οἵ {πΠ6 ασϑακ ρῃ]οβορῃοῖβ, δηὰ ἰ5 ανθη γαοΐ 
ἰουηὰ απηοηρσϑί (Π6 Τα ΚΒ. 
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12. τὸν λόγον. Ταὶς σοποογηίηρ (ΓΙ ἸΟῊΒ: (ὉΓ οὗ 
(ἢ686 {ΠΟΥ τΟγΘ πιοϑί ἰθηβοίοιβ, δηὰ ρ]αςθα {Π6 
τοδί ραγί οἵ Ὠινῖη 6 ΟΓΒΠ1Ρ 1η (61 ΟὈβογνᾷῃσα. 

18. πάσα. φυτεία---ἐκριδωθήσεται. ἘΕΝΘΙΓῪ το]ρίουϑ 
ἀοοίΓίηθ ψῃϊοῇ ᾽δ88 ποὶ οα ἴοΓ 118 δυῖπογ Μ1} ὃθ6 

᾿ Τα)θοίβα οἔὗὨ δ΄π|. διισῦῇ ἀοβηηδ8θ 8ἃ8 ΨΈΓΘ ἰουηάεοά 
ΠΟΙΓΠΟΓ οὐ Ὠιινηδ τον! ΠΟΥ ΟἹ ἢιυμπηδῆ ΓΘΆΒΟΠ, 
θυΐ ΕΓ σοῃίγαυυ το οί), δηὰ (ῃδγοίοσγθ νσγογα 46- 
βασνιηρ οἵ Ὀοίηρ τε]θοϊθαὰ δηα ογδαϊοδίθα, Φυτεία, 
ΜΠΙΟΝ ΡΓΟΡΟΙΥ ἀδθποίο8 {π6 γί οἵ ρ᾽απίίηρ, οΓγ, ὈῪ 
᾿ΠΘΙΟΠΟΠΊΥ, [ἢ6 ρ᾽δηΐβ {Παδιηβοῖνοβ, ΠΘΓΘ 8:9}1Ώ68 ἀοο- 
ἐγὲηθ, Ὁ. ἃ τηϑίδρῃογ σοπηπιοη ἴο {Π6 Ηθργον ΨΓΙΘΙΒ, 
0 οοϊῃρᾶγα ἴΠ6 Πιιηδι τη ἰο ἃ ἢεϊα, δηὴ μγϑ- 
σαρίβ δηα ἀοοσίτγιΠ68 ἴο 8664 δΔηὰ ρ͵δηίβ. (1646 δομοοίίξ. 
Η. Η. Φ68, 209, 581.) (Οομράγο 1 (ογ. 8,6. Τῇαδί 
{Π|6 τοὶ ψγιῖουβ υ864 (ἢ6 58Π16 τηθίδα ρ ΠΟΥ ἢδ8 66. 
Ρτονϑά ὃῃ Κυρᾷκϑ. : 

14. ἄφετε αὐτούς. Το ἐῃδηι Αοηθ, αν ἄοπο ψτἢ 
{Π6π|, να]οδηΐ οσυτη ΠΕΡ 5 σοι ϑιι {᾿π|πο1}}}8. ΒΕ οβθηιῃ. 
ΕΟ γτηῖι8 δἀἀβ ὡς ἀνιάτους, ἃ8 ΙΠσΌΓΑΡΪ6. ὙΠΕΙΓ 
θεϊηρ οἤδηάδα 15 οί οἵ βυςἢ ᾿πηροτίδηςε, 848 (Πδΐ ἰο 
δνοϊα 1ἰ,ϑ νγὸ Βῃου!α ἀοβοσγί (ἰ6 σαι 86 οἵ (στυτἢ δηα 54]-. 
νϑῖίοη. Οὐγοίιι8. 

14. τυφλὸ5---πτεσοῦνται. Ιῃ 1ΠποϊγΓαϊίοη οἵὗὨ {118 86η- 
ἴθηςο, οἰβίβιη ἢδ8 Ἑο]θοϊθα βιπλ]ῦ ραββαρθβθ ἔτοῖη 
{π6 (ΟἸἰαββῖςσβ. Ηονγ. ΒΡ. 1, 17,4. ὅτ᾽ 81 οθθουβ :ἴδγ 
ΤΠΟηΒίΓΑΓΟ ν 1. δοχί. Επὴρ. Ραίο, ῬΏΠο, Χϑηο- 
Ρίιοη, δηὰ 1). Οὔγγϑ. 1 δαὰ, ΡὨ}).. 1υἀ. 787. 8Β.. 
τυφλῷ προβλέκοντες σκηριπτόμενον πίπτειν ἐξ αἰινναγκης. 

, ἀφείλουσι : δηα 778. Α.. ΡΙυἴατοϊ!, Εταρ. ἀρ. δῖοὈ. 19. 
Ρ. 865. ὁδηγὸν τυφλὸν λαβεῖν, καὶ σύμβουλον ἀνόητον, 
ἴσον ἐστιν. ΨΙα6 εἰ Εταρ. 7Φ. ΤΠθ σοπποχίοη (βαΥ8 
Ἐοβθηπ.) ϑ6θιῃ8 ἴο ὃθ6 18: “1 1ἤΘν ΜΠΠὶ ἢσί σοη- 
81.110 ἔογ {πϑηλβοῖνοβ, 6 τη ϑί ΠΟΥ ΘνΘΓ ΘΟΠ81}} ἰοσ (ἢ 6 
Ρθορία, ψῇϊο οἴ ογννῖβθ, ὈῪ υϑιηρ ϑας ἢ ὈΠΠπα ἐθδο- 
6τβ, ὙὙ1} ὈΠΗηΑΪν τυβδῇ ὈΡΟῚ τυΐῃ. ΕΓ εἰς βόθυνον 18 
8ῃ ἴηαρο οὗ ροταϊ!οη. Πεσοῦνται Ὦα8 (ἢ6 ἔογος οἵ 
(6 ῥταβθηΐ, 83 15 Ὁ53118] [ἢ ργονθγθὶδὶ βρθοοῆεβ. [16 
τοδαϊηρ πίπτουσι, ἰῃΟῸΡ]1] βυρρογίθα Ὀγ (6 Ν υϊμκαίςε 
εσαὐπέ 15 ἃ σίοβ8. 
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16. φράσον ἡμῖν τὴν ρἀραβολὴν" ὈΦΘ. ΤΗΐθ ψεΙρΒΙΥ 
8η4 ρΠΠν αἰςί, οὐ δροίμορσπι. [0 18 ποῖ {πὲ Ῥείοσ 
ἀϊά ποῖ υπάογβιδηά {Π6 ἀϊοῖ ; θὰ Πα σου! β8ογοοὶν 
θοΙονα ἢ158 θᾶῦβ, {Ππᾶ| ἃ αἱδέϊποξϊοι ΟΥἹ πιθαΐβ ἀναι]οα 
ποί ; δῃά {δογοίογο, ἃ8 ΤΠΘοργίδος οὔβεγναβ, προσ- 
ποιεῖται ἄγνοιαν καὶ ἐπερωτᾷ, ρτείΘη 48 Ἰρῃογάησθ, δηά 
8.8Κ8 ἀρϑίη. ΄ 

16. ἀκμὴν, δάπας, οἰϊδηγπαπι, ἐτὶ, Ηοβυοῆ. βὺρ- 
ΡΪΥ κατὰ. Μιᾶς Υείβ. δοῖ!. ΑἸθϑγίὶ, δηὰ Κυρκϑ. 

17. ἀφεδρῶνα. Α νοτγὰ οοἰποα ὈΥ {6 Μαςοράο- 
ΠΙΔη8. (δ66 δίαγΖ. 46 14]. Μδο. ρΡ. 160.) [{ 8ϊρηΐῖ- 
ἢ68 ἃ 868ΐ, ϑίοο] ἀραγί δπά ργὶναΐβ, οἰοβϑ βίοοϊ, 7 κ68, 
Χο. [15 ἀἰβδγθηϊ 86 8685 ἅγο ᾿δαγΏρα νυ αἀἰβουββθα ὈΥ 
Εἰβοῆ. Ῥτοὶ. ρ. 608. 

19. ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχονται. δὸο ῬτγονοΙΌ. 4. 28. 
πάσῃ σαρκὶ ἴασις. Πάσῃ φαλακῇ τήρει σὺν καρδίαν, ἐκ 
γὰρ τούτων ἔξοδοι ϑωῆς. Απά Μεαίί. 12, 84. 

19. διαλογισμοὶ, σορὶ ϑ[10068, σΟΏ51114, νν ἢΙοἢ, ἤθη 
ποΐί σδιγθα 1ηἴο δοῖϊίοη, Ψψ6ΓΘ ἢοΐ τοράγάθαὶ ὃν {Π6 
65 ἃ8 ΟΥ ΠΏ 1η8] ἴῃ {Π6 ὁϊρὰξς οἵ αοἰ. οαάγιαρσα 
[45, ΙΓ Πουὰΐ δυς ποῦ, τοηάογοα [Ὁ ουἱέ γεαδοπῖηρδ, 
8ἃ8 σοὨ ϑΙ Πρ ἃ ἸΏΟΓΘ ὈΠΙνΟΙ88] δπα ᾿πηροτίδηϊ 56η56. 
Α ργίποιρία οὗ ἀδῆροσγοι8 Δρρ]!οδίίοη ; πουρ 1 δη- 
{γον Αϑϑθηΐ ἰο {Π6 7υϑί1ς6 οὗὨ {πΠ6 [ὉΠ] ον ηρ Γοιπαγκ 
Ὀγ [ἢ 538π16 Ρίοιιβ ψγιῖαγ : “ ΤΊΘΓΘ ἀγα τ] 168 1η 
[Π6 ρῥγϑβϑηΐς ἂρ {1κ ἴῃ686 Ῥθδγιβθθθ, νῆο ἃΓ6 σοη- 
ἰΓδοιιηρ πη 6 η86 σῸ Π Ὀν [ἢ 686 σογγυρί δηα Βορ !811- 
σ8] γραϑοηϊηρθ, Οὐ ἴῃ6 80.001} }ὺ οὗ ψιϊοῇ ΤΠ6Υ 580 
ΒΡ ΪΥ να {Πποπγβοῖνθ8 δηα οδοὴ οἰμογ." 

190. βλασφημίαι, σα Π]Π168: 85 ἴῃ ΕΡΙ65. 4, 81. 
(οι. 8, 8. , 

20. ταῦτά ἐστὶ τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 'Γἢ686, 
8δη6 ποΐ {μ6 οἴῆογ. ῬΤπογοίογο τἢ6 Ῥἤδγιβθοθ, ψ ῇοβα 
ΤῊ ΪΠ 48 ΨΘΓΘ ἱπιρυγα, 6ΓΘ ΓΓΌΪΥ ΡΟΙ]ἱθα, 8ηα {πογο- 
ἔοτϑ δοπληδ0 [6 1η (Π6 βίρῃί οὗ σοά. Ὑ  εἰβίβίη. 

4Ι. ἐξελθὼν ἐκεῖθεν, 1. 6. ἔγοπι [6 τορίοη οὗ αδϑη- 
ῃαϑαγοίῃ ((. 14, 84). Απᾶ ἀουθε]685 ἢ6 ἀοραγίθα 
ἤτοι (Ὑ811|66, ἴῃ ογάδβγ ἐπδὶ 6 τηὶρῃς οβοᾶρα {6 
Βη8τ68 οὗ {π6 ῬΠΔΓΙβθθβ, ψῃο, ὑσγοοθθαϊηρ ἔγομι ζ6γὰ- 
βάθη, Πα σο]] οἰ οἃ ἰοροῦμοῦ δραϊηβί πη. ἘΟβΘηπΠ,. 
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41. εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδώνος. Α58. (Ἰτιϑὲ ἀο68 
Ποῖ Ἄρρϑᾶγ ἴο ἴᾶγύα δοίυδ!Υ δηἰογοα ᾿ηΐο ἴ[ἢ6 (6 Π|116 
[ογγιίογιθϑ, 6 πυϑέ ἤογα [ηςογργαῖ εἰς, ὑθγ8ι8, ἰο- 
ψαγὰβ (ἢ τῆ ϑυγδο). δὸ ἴ86 Ηδθτον ΣΤ Ἰοσδὶ, 
Κα ουὖἋε τυαγὰ ἴῃ ἰονατά. ἽΜαΙΚ, ἱπαάθρα, 85 εἰς τὰ 
μεθορία Τύρου : Ὀὰὲ μεθοριόν 15 ἃ Μοτά οὗ ἀυδίουϑ 8]5- 
πιῆοδίίοη, δηα ἀδηοίοα ἃ 5ίγτρ οἵ ἰαπὰ ψῇῃϊοῇ ννᾶ8 
Ὀοίψθοη ἔνα σοι Γ168, 8Π 4 ὈΓΟΡΟΙΙΥ Ὀαοηρίηρ ἴο 
δ ἢθγ. ὅδὸ [Ὁ 18 Θχρίδιπθὰ Ὀγ {ῃ6 Ο]οβ8. νεῖ. ἐηέθργ- 
ποθ. ον ἔριον ἔΓΘαΌΘΠΕΙΥ 5:5 η18Ώ68 ποῖ δογάον, Ὀαΐ 
οομπέγῳ οὐ [ΘΓΓΙΟΓΥ. 

φῳ͵ ἡ Χαναναίᾳ. Μαῖκ, ἦν δὲ γυνὴ Ἑλλήνις, 
δι είς σὰ τῷ γένει. ΒΥ Οτρεῖ 18 πιθδηΐ Οϑπα]α ; 
88 αι] ἀϊνιἀ68 τηθῃ ἰπῖο εν)ἷ8 δῃὰ (Ὑβῃ{1168 : 80 
(4ι Ἑλλήνις δΔηά Χαναναία 816 ΟἿΘ6 8η4 [(ἢ6 5816 
τπϊηρ ; 1. 6. ἃ Οδπί 6 πομδῃ. δῆ6 18 Δ] ]6ἀ Συρυ- 
φοίνισσα ὈΥ Ματῖκ, θδοδιι86 8η6 ἀνγεὶζ [ἢ [86 σΟὨΠΠ68 
ΟΥ̓ΓΟΓΓΙΟΤΥ οὗ Τγτα δηα δίάοῃ. Οη {18 8εὲ6 Κυϊποεὶ. 
Ἢ. εἰοθϑ ἢοΐ, Βονθνογ, ἔοϊονν (ἢδὶ 85ὴ6 ψγἃ8 δὴ ἰ4οΪ8- 
{Γ688, οσ Ὀοίῃ 1η διά φα δηα {Π6 ποῖρῃθουγίηρ οσουη- 
{7168 (ὮΘΓΘ ΘΓ ΠΊΔΩΥ ΨὴΟ ΨΘΙΓΘ ᾿ΟΓΒΠΙΡΡΟΓΒ οἵ (Π6 
οὐδ ἴσια αοά, ἰποιρὴ νιϊμουΐ ρῥγοΐββϑιηρ Ζ164]|8ῃ}, 
ἃ8 (οτῃα 8, γα 14, Ὧπαὰ οἴποσβ. Ηδηςα {ἤθγο νᾶ 
ΠΟ ΤΓϑάβοη ἴου ΜΙ δγκδηα ἴο ψοπάδυ ἢον 1815 μΠοδίῃθη 
βου! Κηον δηά δοκηον]θάρο {6811 ἃ8 ἃ 50η οὗ 46- 
βοθηάδηΐ οὗ Πᾶν], 688 βῆ6 νγ8ἃ8 ἀϊν! 6} ἱπβρίγοά, 
ὙΠΙΟΐ 18 ΠΊΟΓΘ, ἢ6 Ῥγδϑυηθβ, ΠΔὴ οδῃ δ ῥγονβά; 
8ΔηΠ 50 ἢθ ἰϑᾶνε8 {6 ΑἸ συ Ϊ Υ 845 ἢ6 ουπά 11 ; (Ποῦ 
Ἰηἀ6ρἀ 1ἰ 8 τῖθογ δηςϊοα ἤδη τθα]. ἜΠ6Ὸ ψοϊηδῃ 
858 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἃ 6] ανοῦ, {κα (ογπο 8 δηά 1 γάϊδ. 
56 ψου]α θ6 βι|γὸ ἴο ἀεατ' (ῃ4ὶ (6 Μαββίδῃ ν88 ἴο 
Ὀ6 οὔ (6 Ξορά οὗ ϑ)ανι: ἃ, δηὰ {πδΐ 6 ψ88 οἴϊϑηῃ σἿδ]]οᾶ 
Ὀγ 16 πάπα οὗ [6 δοῃ οἵ αν: ἁά. Νοῦν {6 οἰ ΓουΠη- 
βίδῃςο8 οἵ «65.385 16 Ρ]ΔΙ ΠΥ βῃονοα πη ἰο θ6 {Π6 
Μεββῖδῃ. [1.866 ὯΟῸ γθβᾶβοῃ ΨὮΥ ΜῈ ΤΏΔΥ ποΐ ὑηάογ- 
βίδηα (Π6 ψΟΠΙΔΠἾΒ ΨΟΓΩΒ ἃ8 8ὴ δοκηονοαρτηρηΐ οὗ 
[18 Μεββίδῃβῃ!ρ. δ) 1688 ἅτ 6 δ ΠΟΓΙΒοα ἰο 5ὺρ- 
ΡοΒβ6, ψ τ Αὐρμδβίη 46 ΕἸά. οἱ Οροηρυ5, Ο. 16. {πδΐ 
8ὴ6 ψ88 οὗ ἃ ν] σου δηα ἀἰβϑοϊαΐα ομαγδοίογ, ᾿ ῃιοἢ 
᾽6 ἰηΐδιβ Ὸπ| οὐγ δανίοιιτ᾿8 οοπέοπιρέ οἵ μεσ. Βυΐ 
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186 πορΐϑοξ δί ἤγβε βῃονη, ὈΥ̓ οἷιγ 1, ογὰ 8 οτοεηρ ἴο 
ΘΏΒΥΘΙ ΠΟΙ, γνα8 ποῖ ἴγοιῃ οοπέθηιρέ, Ὀιϊιὲ ἴῃ οτγάοσ ἴο 
ἔγΥ τΠ6 [διἢ- δΔηα σοηῃδίδηου οἵ (ῃ18 (δπέ!θ, δηά 
Ὀπηρ 1ῃ086 ΥἹΓΐΙ168 ΠΊΟΓΘ ὈΠῸΘΡ {ἢὴ6 οὈδογνδίίοη οὗ 
}}18 Τικεῖριεὺ; τἢδι ἰδ ν τρῆϊ Ἰδᾶγῃ ἢοΐ ἴο 1ηἀ]βοσὶ- 
τοίου ἀ65ρ|8586 {π6 (ὐθη 168, Δα ΔΡΡΙΥ ἴο ἰἤθῶ. 
ὈΡΡΓΟΌτΓΙΟοΙΒ Δρρϑ᾽ ]δίϊοῦβ. [Ιἢ {818 νον οἱ (ῃ6 βυὺ- 
}6ς 1 ἂπὶ βυρροτίοα Ὀγ [ἢ Δι ποῦν οὗ ΕυτΠγπλ 8. 
. Φῷ͵ ἐκραύγασεν, οἰαιηογοῦι Ἰποοηῃάλέιηι δαϊαϊξ, ο[4- 
Γαι. 80, 7.8. δἴϊογ, κράϑει. Τ]θ8θ6. ἃ Ὀοίἢ 
βίγοῃρ, ΟΧργθββίοηϑ, (ἢ 6 ἴογοθ οὐ ψ θοῇ ἢα8 Ὀ6Θη ϑι08- 
οἰθηείν {Ππ8ἰγϑίβα Ὦγν {π6 Ἰητογργαίοιϑ. 

43. ἠρώτων αὐτὸν, 1. 6. ἐδέοντα, Ἰηιγοαιοα πῃ. ΦΨυβί 
88 [6 1,401ηὴ γοβρανο, Ψ ὨΟἢ 18 Διηθίσαουβ, βρη νιηρ; 
Ὀοῖῃ ογαγο δῃα ἱπέογγνοραγα. ((ἀτοί.) ὅ86ε αἷβδο Επ- 
ἀγπι. ΝΥ εἴβ. δηὰ ὅς}. [μὸχ. 

8, ἀπόλυσαν αὐτὴν. Μδηγν (οιηπηρηίδίοῦβ γοηάθγ 
αηιαηάα. Βιυῖ τἢ6 δῆβννογ οὗ (Πγιϑῖ δυησθβ ἰδὲ γιοῦ δ 
15 πηδδηΐ, πδιηοὶυ, ἀθβραίσῃ ἢΘΓ Ὀυ81η658. 

24., οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολω- 
λότα. Ηρδτθ 15 ἃ γτοΐίδβδγθησα ἴο ζϑγει. 560, 6. Ἰοβέ βίιδθρ, 
οὐθ5 μογαιέαϑ: ἃ τηοϑί δχργοββδίνο πηᾶρθ, ψὨΏΙΟἢ ἴη- 
οἰυἀ65 δνθιν Κιηά οἵ τηΐβϑοσυ. Οἶκος, ἔδι]ν, Ὡδιοἢ : 
80 841, Ὀδοδιιβα (Ὧ6 ᾿ϑγδοὶιῖθϑ ἢἤβδα δ|Ϊ] οὔθ ἼἿοιηϊοῃ 
ἔδλίμοσ, [5γτ.6]. Ἐλοβθῃπ,. 

. 906. οὐκ καλὸν, 1. 6. οὐ πρέπει, ποπ ἀδεθέ, ποπ Θφιίηι 
ὁ5,, οὐ (ΌΥ 84 ἰμοί68) πεΐας εοσέ. Ἠομῃι. 1]. ρ. 19. οὐ μὲν 
καλὸν ὑπέρβιον εὐκάτασθαι ; ἃπαὰ Οἀ. υ. 204. Ευσ!ρ. 
Ιρῃ. Α. 785. οὐ καλὸν ἐν ὄχλῳ σ᾽ ἐξομιλεῖσθαι στράτωυ. 
ψιάο οἱ ΑἸροσιῖ δὰ Κυρκ. {6508 υϑδοὰ ἰῃ6 νοσγὰά 
κύνας ται ἢ Υ αἴϊου (06 τηϑδηθογ οὗ ἰῃἢς 716,8. ΨιΙ66 οἱ 
Οδπιρῦ. ΠΟΓα 18 ἢο ἰοιπάδίοη ἔον ΝΥ εἰβίθιῃ ̓β γϑ - 
ΤΠΆΓΚ, (ῃ8{ .6508 σἤδηρθδ κύνας ἰηἴο κυναρίοις, ἰο βοίοηῃ 
{Π6 Παγβῇηθϑβθ οὔ πὸ ἴσῃ. ἵΓΠ15, {6 πηδὴγν οἴμοι ἀϊ- 
τη αἴῖνο5, ἀ065 ποί ΑἸ ῸΓ ἴτοπὶ 118 Ὀγιπῖνθ. ἜΠ6 
ψΟΓ νγὰ8 ἃ ἴδῃ οὗ γοργοδοῇ, σοσηξηοῃ ἴο οί 768 
δηαὰ (θη: 1168, 88 ρΡΡ6 8:8 ἤομῃ ΥΥ εἰβίθι η5 οορίουβ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ65. ᾿ 

27. ναὶ κύρι. Μϑηγ (ὐοπιηπιοηίβδίοιβ, 48 ΘΟΔΙΡῈΣ, 
Οαβδαιυῦοη, (α1458, δομνιαγίζ, Κιώηοοὶ, ΒΙδοκν4}}, διὰ 
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ϑίοοϊς, ἴα ναὶ ἴῃ {Π6 56η86 οὗ οὔδδςγο ἐδ: δῃᾷ 50 1ἴ 
ΘσοσΏΓβ ἴῃ ΡΏΠΘη. 20. Αροοδὶ. 22, Φ0. δὸ (Π6 Ηδῦτον 
δ. Βαυί νἱτ ἀδέίδγθηςσα ἴο [ἢ ορ[ηίοῃ οἵ βι6}} σς6]6- 
Ὀτγδϊθα βοῃοΐδγβ, 1 τηῦϑὲ οὔβογνο, (δι {18 τηροίῃοά οὗὨ 
᾿ηςογργοίδίοη ἀδϑίγουβ 4} 16 ἔογος (δεινότης) Οὗ τῃ6 
ΔΏΒΨΟΘΙ. 1 πηιδῖ ρτοίδγ {Π6 ᾿ηἰογργοίδεοῃ οἵ Ευτῃγ- 
19 ἀη ὙΒΟοΟρΡὨγδοίῖ, {Π6 δησίθηΐ νογβίοῃϑ, δηά 
Ιηοϑὲ τηοάοιηῃ οὔθ, ἴο ψὨΙσοῆ Οτοί8 1Π6]1η65, δηά 
ψΠΙΟἢ 18 δαορίρα Ὀγ δοῆ. ἴχ. Τὴ6 οηἱγ ἀπ υ Υ 
15, (δὶ ἀλλὰ (068 ποῖ ἔΟΠ]ονν, τ ΠΙΟ ἢ ΡΡΘᾶγβ δϑϑθηί αὶ 
ἴο 1ἢ15 ἔογηγαϊα. [11 15 γα (Πδὺ δοΒ]ΘΏΒη6ι 80 [ἈΓ 6Χ- 
(6 η65 [6 ἔογπλα 848 ἴο ἑποίμαάθ καὶ. Βαΐ ἢ6 88 ἢο 
δὺς ογιγ, οχοδρί ἔγουι (Π18 ρᾶβϑαᾶρθ. Ηδσα καὶ πηι 
Ὡοΐ 6 ἴἀκρϑη ἴοσ ἀλλὰ, Ριιϊ 858 [Ὧ6 Β6η56 οἵ ἐὐθ2. 

ννὲ πιυϑῖ 1Ππογοίογα ΒΌΡΡοβα δῃ εἰ]]1ρ818 οἵ ἀλλὰ, ΟΓΥ 
ἴακα καὶ γὰρ τορθοίμεῦ [ὺγ καίτοι, δίημιι6, 8564 ἰδηηθῆ. 
(ν1:46 Ηοορονοη.) Αἕῃ δἰ} 1ρ818 βυο 88 (ἢϊ8 τηδυς. 
ψτπουΐ ΙΒ Ο α]γ, θ6 δάτη 66 1η Βα πίθῃς 68 50 ΠΙρΡΉΪΥ 
Ῥδιῃείῖο 85 [Π8 οὔ ΠΟΥ͂ πη66Γ ΟἿΓ σΟηΒ᾽ ἀΘΓΘΙΙΟΉ. 

27. καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐαθίει----κυρίων. Οτ {Π18 σιι5- 
(οι, ψ᾽ῃ]οἢ νν88 σοιηπιοη οί ἴο {δον δηα (6 1168, 
Ὑνοίβ. οἰἴο98 Αἰἤρη. 97. α. Ῥμιϊοβίγ. . Α.1, 19. 1 
864ἃ 1108η. 182. ο. πρὸς τῆς τραπάϑξης (1 σοῃ)]δοίιΓα τῇ 
τραπέδη) κύων ἐπὶ τών ὀπίσω σκελῶν ἰϑάνων πρὸς αὐτὴν 
ἀνέβλεπε τὴν τραπέϑην κεχηνῶς, ὅπως εὐτρεπὲς ἔχοι τὸ 
στόμα πρὸς τὸ ῥιπτούμενον. ψιχίων, ποῖ ογμηιδς, Ὀυϊ 
δογαρδ. Αἴμοη. 470. ν. κᾷν ἐκφατνίσματά τινα ἔχης 
δὸς τοῖς κυσίν.υ ΤΟ νοτγά ἐκῷ. ΟσΟῸΓΒ 450 ἴῃ ΡΠ οϑίσγ. 
γι. ΑρΡ.1,19. Τπαβο ψίχια ψογα αἀϊγθοίθα ποῖ ἴο 
6 σαϊπεγθα τ. Αὐβϑίορῇῃ. ἂρ. ἢ). Ἰδογῖ. 8, 84. μὴ 
γένεσθ᾽ ἅττ᾽ ἂν καταπέσῃ τῆς τραπέϑης ἐκτός. ἘΌΣΙΡ. ΔΡ. 
Αἴδμρη. 1. 8, 17. νόμος δὲ λείψαν᾽ ἐκβάλλειν κύσιν. ἢ] 
τηιϑὲ ποΐ οπηϊξ ἴο δάάιιοα ἃ νϑυῪ Ὀδαυ 1} ραβ5ΑρῸ 
ἔγοπῃ {ῃ86 πιοβῖ δηϊρῃηηδίοαὶ οὗ διιποῦβ : καὶ κρίμνα 
χειρών, κἀπιδόρπιων τρύφος Μάξης σπάσονται προσφιλὲς 
ἀπϑε ΜΕ θδο 1 γοορῆ. (8488. 607. 

80. χωλοὺς. Νοῖ τηδὶηηθα, 848 [ἢ ΟΌΓ νοΓβίοη, ΠΟΥ 
ΟΥΙΡΡΙεα ; ἔον πιο ἄοθϑ ἰῃδιὶ ἀϊβιϊηρυθῃ 10 ἤτοι 
χωλοὺς, Ῥοάάτιαρα νὯβ ἀδθοοίνθά ὈῪ Εδβίυβϑ, Ψ80 
5ΆΥ8, 1ξ 5:0}165 ΡΓΟΡΟΙΙΥ οη6 ψΠο056 παπᾶ ΟΥ᾽ ΔΓΙῚ ἢ 88 
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Ῥοϑη ουΐ ο, θυΐ, ἐἱπιργοργίδ, ὁη6 ἀἰ84 0164, [Ιἐ 5ἰρηὶ- 
ἤδ58 οπμε ἰδηθ οἵ ἃ μβαπά οἵ ἔοοί. Ὑἵοεῖ χωλοὺς δῃά κυλ- 
λοὺς ἅἀγα δοές τηθηςοηρά, ἃ8 ἀϊδῖῖποῖ. (186 Εοθϑ9, 
ἘΠ8ηθγ, 8δηα Θβϑρθοῖδ! Υ Κυρκ.) [{ 5ρηιῆᾷἔθβ ὑγορϑῦν 
οΠ6 Ϊδιηθ ἔγοιῃ ἃ ἀιβδίογσιοη οὗ [ἢ6 ἤδηα οὗ ἴοοί. ὅοὸ 
Ηδβγοῖ. ΘΧρ]δη8 κυλλὸς ὈΥ κάμπυλος, [{ ΘΧΔΟΙΪΥ 8η- 
ΒΨΟΓΒ ἴ0 ΟἿΓ ΘΧργθϑϑίοῃ, α δοιυ-ἰδρ, ἀηὰ δοιυ-ἰορ θεά. 
Τῆδ οτὔἱρίη οὗ κυλλὸς 185 αποογίδιη : 1{ ΒΘθῺ8 ἴο ΠῚ6 
σορηῃδίθ νι ἢ κοῖλος. 

81. κωφοὺς. ΤΠὴ6 ψοζτά ἤδγθ (485 ἰ οἴἶξοθῃ 4068) 
ἸΏΘΔη8 ἀρεῖ δηά ἀυτηῦ : 8ϊησα (ἤοβα ψῆο 6 ΓΘ ὈοΓη 
ἀδαΐ, ΓΘ ΠΘΟΘ58Δ1}Ὺ ΔἸ} 450. 

82. ὅτι ἤδη ἡμέρας τρεῖς προσμένουσί μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι 
τί φάγωσι. Νοῖ (Πδ΄ {Πογ ἰδϑίθα [γα ἀδυβ; θυΐ τῃδΐ 
δἴϊζογ σοῃεϊπα!ηρ [ἢγ66 ἀΔΥ 8, {Ποῖς ργον βίοη ἔ6}} βῃογί, 
Δηα {Π6Υ παα ποιῃίηρ ἰο οαί. Τῇ καὶ β'ρηιῆθβ, απά 
“οιυ. ὅδ6ο Ευςηγηι. 

88. χορτάσαι ὄχλον. ΟΟρᾶγα Μαικ, 8, 4. δηά .0- 
86Ρῆ. 180, 83. 

86. εὐχαριστήσας, ἔκλασε. Το (ῃ6 ΘΧαΙρΡ]68 οὗ 
γ᾽ εἰβίοιη 1 δα Αγίβπι. Ἔἧ 8, 14., ὦ. θύε καὶ εὐχαρίστει ; 
ψ ογα Βοι οἱἵΐθβ. Ῥογρῇ. 46 ΔὈβί. 2, 8, 4. 

87. σπυρίδας. Παπά-δαοκοέδ, 1. 6. ὈΔδΚοίβ ψι ἢ ἢδη- 
4168. (ὑδιρὈ6}} σοηάθγβ ἡπαιϊιπάβθ, ἃ ψογτὰ ψῇ]ς ἢ, 
τπΠουρσἢ 1{ οσουτγβ ἴῃ δ ἰκοβρθᾶγο, 15 ἀπ! η [6 }}Πρ10]6 ἴο 
{Π6 Ῥϑορίθ, Ἔβχοερί ἴῃ ϑ'ιοοιίίδηα, δῃηὰ (6 Νογίἢ οἵ 
Πηίτη : , 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥῚ. 

ΨΈΒΒΕ 1. πειράϑοντες. ΤῊ]8 ψΟΓΩΑ͂ ΠΏΡ]165 ἃ σαρί([ου8 
τηΔΙν ΟΪθης6, ΟΓ {ΓἸ8] ΟΥ̓ 5 ρονγοῦ ἔῸγ [ῃ6 ρίγροβα οἵ 
σΔ ΠΥ ; ““ ποΐ {᾿)ὰῖ (ἢδν πρης ὈοΙονα (βαγ5 Επύ- 
{πυπιΐ5), θα  ([Ππ8ὲ (ἢ Υ πρῃς Δρργθῃεηά δ: ΠΊ 88 δῇ 
Ἰτηροϑίογ.᾿ἢ 

1, ἐπηρώτησαν. ΜατΙΚΙΑΠα 8. πιἰβίαΚϑη ἰῃ σθηάογ- 
ἴηρ;, 5[{Π τβααῖγθα 85 ἴΠπ6ὺ ἀἰά Βοίογθ. Τῇ οοιῃρουπά 
15 8684 [ὉΓ [{Π6 51]Π1|ρ]16 ; 848. οἴδθη δἰβϑθνῃοσθ. 866 
Κυΐη. δ᾽ ὅοἢ]. δὸ 78 αἴογ, ἐπιϑητεῖ σημεῖον. 

2, ὁψίας γενομένης λέγετε, Εὐδία. ΤῊΪ5, δηἀ 5:Π}1}18Γ 
Ῥτγορηοβίιςοβ οἵ ναί, γα οο]δοίρα ἔγοπη {86 (]85- 
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βίσδὶ ψγιίοτβ ὈὉῚ Ῥνεἰβίθιη, ψῇῆο οἰΐε8 ΤὨΠΘορἢγ. (6 
δίση. ΡΙαν. θαλαττία γλαὺξ ἄδουσα χειμῶνος μὲν εὐδίαν 
σημαίνει, εὐδίας δὲ χειμώνα .--- Εὰν ἀκτῖνες ἀθρόαι ἀφίσ- 
χωσιν, ἀνιόντος ἡλίου, σημεῖόν ὕδατος" καὶ ὅταν ἀνίσχον- 
τος τοῦ ἡλιοῦ αἵ οὖραι οἷον ἐκλείποντος χρώμα ἄσχωσιν, 
ὕδατος σημεῖον. Ρ]αΐ. Η. Ν. 18, 78. Ατΐοπι. 1, 75. ὃς 
2, 8. διαί. ΤΠΘΡ. ὅ,.477. Αταῖ. 887. ἃ 8ὅ8. Ίγρ. 
Οδοῖρ. 1,441. ΒυΪΚΙΟΥ σοπιράγοβ [πισϑη. 4.: 128. 
Ἴο νἰοἢ 1 δἀά Χρη. Απᾶρ. ὅ, 7, 7. λέγετε ὅταν ὃ 
βοῤῥος πνέη, ὡς κάλοι πλοῖ, κ. τ. λ. 

8. σήμερον χειμων, Ρ]υνίυ5, ἃ βίοττη οἴ γαη. Τδἤὰυ- 
ογα.1, 4, 84. ὅποτε χειμὼν εἴη νότερος. 

9. πυῤῥάϑει γὰρ στυγνάϑων ὃ οὐρανός. ΤΠ ψοτγὰ στυγ- 
νάϑω 18 ΝΘΟΓῪ ΓᾶΓΘ. Βοβί65 {Π|8 ραββᾶρθ, 1 Πδ8 οἡ] 
θεθη ργοάπςρά ἴῃ ΝΙσοίδΒβ (Ρ δ᾽}}.) Βα 1)6 ΒΕ Ποου, 
1η ἴἴϑθγ. )ανθηΐ, δϑϑϑγίβ (δὶ ἢθ ἢδ5 τηϑὶ ψιἢ 1{ 1η (6 
τοῖς δομο αϑίβ. ΟΥ στύγνος, δηἱ 18 ΘΓ ν Εν 68, 
1η [ἢ18 56η86, 866 Βδρὶ). Κυρῖκ. Ὧπὰ ὙΥ εἰξίδβιῃ. 

8. τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε (8611. γίνωσκε), . 
ἀἰβοθγῃ ; 1. 6. γοῖῖ σδῃηοί ἀἰδοθγη δνθη ἴτΌΠῚ ΤΥ τοΐ- 
γαοῖθς, ψν ἢ1Οἢ 80. ΡἰΔΙΉΪΥ ᾿Ῥγοο αι 1, ΨῆΟ 1 8π|, ὅτο. 
τῶν καιρών, Ὠυ]ι18 Το ροτ8. Βυῖ 566  ΒΙΌΥ δηά Κἃ- 
ἴογ. ειβίθιηῃ οἰΐθβ 510}1}8Γ ρᾶβϑαρθδ ΠῸπὶ ΒΕ]. 2. 
Ρ. 129. Ατοπον γὰρ ἐστι κοράκων μὲν λαρυγγισμοῖς, καὶ 
κλωσμοῖς ἀλεκτορίδων, καὶ κυσὶκ ἐπὶ Φορυτῷῴ μαργαινού- 
σαις, ὡς ἔφη Δημόκριτος, ἐπιμελώς προσέχειν, σημεῖα 
ποιουμένους πνευμάτων καὶ ὄμβρων' τὰ δὲ τοῦ σώματος 
κινήματα καὶ προπαθείας μὴ προλαμβάνειν μηδὲ προφυ- 
λάττειν, μηδὲ ἔχειν σημεῖα χειμῶνος ἐν ἑαυτῷ γενησομέ- 
νου καὶ μέλλοντος. δΔηὰ Π)ιορ. [Δοτγί. 1, 74.. 

ὅ. ἐλθόντες ---,᾿λαβεῖν. 1 ψοι!ὰ ἰτδηϑίαίθ ψτἢ Β6Ζα 
δηα Κυϊηοοῖ: ““ψί θη {ΠΟῪ Πα ραββθά ονϑγ ίο {Π6 
Οἴδοσ 546, {Π6 Ὺ 8ᾶνν {πὶ ἢν πᾶ ἑογροίίθῃ ἴο δα 
Ὀγοδά.᾽᾽ δὸ αἰ5οὸ Μαγμίδηή, ννἢο οὔβογνεϑ, “(που ἢδά 
[ογτροζίϑη ἴἴ θαϑίογθ {ΠῸ Ὶ}ἷ]Ξ τοοκ 5ΠΠΡΡΙΠρ,, ἃ8 το ἢ 48 
ΜῃΘη {ΠΟῪ ΘΓ σΟΠΊ6 ἴο {Π|π6 οἰἤδσ 8146 οὔ {Π6 νναΐδι ; 
θὰ (ΠῸγΥ νόγα ηοΐ αἰυαγ8 {πδῖ {πο γ πδὰά ἰογροίίθῃ ἰὰ 
11} {πὸ ν σάτα ἰο ἰΔηα. 

6. ὁρᾶτε καὶ προσέχετε. Απ ΗοΡταϊβπιὶ; βιμα!οϑὲ 
σλνοίθ. Μαγκίδπα σοπηρᾶγοβ ᾿Αἰτίδη. ἔρις. 1, 8, 

ΝΌΙ,. 1. Ρ 
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ἜΠΙ15 85 «ζ68118᾽8 υϑ08]} τηοἰ δοῦ, ἔσο ἴμ6 πηυΐα ὁ0- 
Ουοβοος οὗ σουηηθη Πίρ, ἰο βηά τδίζεγ ἔου υϑοῆι!] 
1Βϑ τυ σε οῃ. | 

Ύ, Ἀέγονψες Ὅτι τιϊβιο οὐκ ἐλάβομεν. Τὰ (ἢ ψοτβ 
88 ὕΠΟΥ ΒΟῪ ϑίδῃ ὦ, ἴΠΘΡ6 15 ΡΙ ΔΙ ΠΥ βοιβοίδηρ ᾿νϑηΐ- 
ἸΏ; δηὰ οἵ ἔδθ (ομηπηδηίδίοσβ βοὴ ΒΌΡΡΙΥ ταῦτα 
λέγει, οἴοῖβ τουτὸ εἴπεν. Ο,ὐτοϊ8 δηά (λ]185 (δριυὰ 
Ῥοὶ.) αν γοιπδσκοα, {Παΐ 8 δ": 6}}10518 ὁσου ΓΒ 1ἢ 
{86 μοχί νεχϑοὸ. Αμπά ἴῃ Μαῖίϊ. 65, θ. (}δ85 Τοὔβϑενββ, 
[Πα 1ῃὴ ἃ σοπηθοίθα βοηΐθῆοθ ΟΣ ῬΓΟΡΟβΟἢ, 508}0- 
{2165 {Π6Γ6 18 ἃ Ψ ΠΟ]6 θῦθ  νναπίηηρι, 8η6 {παι οἷ- 
{π6Ὶ {Π6 ἔΌΓΙΘΣ (29 ΒΟΓῸ, δῃὰ ἴῃ Μδχκ 8, 80. [μις. 9, 
18, 2 ΤΠ 688. 2, 8.) οὐ Ἐμ 6 ἰβέϊογ (88 Μέ δες. 8, 9. Μανκ 
11, 82. 

8. τί διαλογίϑεσθε---ἐλάβετε. Ε ποι ἃ ἐραῃδὶδία [86 
ὅτι ποί φμέα, διι φμοά, ἐπαὶ [6 ἰοοκ. 881}. {Π6 5361»- 
ἴ6Π66 15 ΝΘΙῪ 6] ρέ1ς4] ; ψΒΙοἢ δπῖρθ6}} εηἀθανοιγβ, 
8ἃ8 Μ611 88 6 σδῃ, 0 411] 'ρ. 11 15 1}] ροϊηξθα ἴπ 8- 
ΤΟΣ, δαυφαῖς ; 

11. πώς οὐ νοεῖτε ; ον, ΄σθάγο. δοι δ βηθῦ; ἰο ῆοβο 
οχϑθρίοβ 1 δά Εμεῖρ. ϑυρρ]. 147. νβογο Μαγκίδηὰ 
Ρτοάυο68 ϑονογαὶ ἔγοση [86 ἐγαπηδῦῖς ψΎΙΈΘΕΒ. 
.11. πώς οὗ νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτου εἶπον ὑμῖν, προσέ- 

χει». 80 " νου βοΐ; δη ΒυρΡ!]Υ εἴπων ἔτοιῃ. εἶπον, 
νὴ ΨΜ1}} Ἰοϑϑθὴ, 1 ἢοΐ στοθονο, 8}} {86 ἀμξςθ εν 
(8δύ ἢ88 Ρογρίοχοα {πὸ (ὐοπιπηομδίοσβ. (ὐδγίδιηϊυ τὸ 
15. τοδέδομέ οακι86 [μαἴ ἘοΒΘη Ὁ δὲ βυβρθοῖβ. [μ6 ψψογεβ. 
εἶπον ὑμῖν προσέχειν. Α58 το {86. τοδῃρ προσέχετε, 
ψΒιοἢ ΒΒ δ. ρεοίδιβ, δαῖθνον ἡλὰν θ6 Μ9 δ- 
1Πογιίυ, 1Ὁ 15 ἴο 6 τα]θοίθα 88 ὦ τωϑηϊέαβί ρ]058 ρῖο- 
οοράϊηρ ἔγομῃ ἔο86. ῆο Κπαν ποῖ [86 οσοῃϑύγιείοῃ. 
.18,.1 ροϊηῦ νι Ριδβοδίοσ, Β6Ζα, [,.6 (Ιβδγο, δηά 
Ματκίδηα : Τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ; τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπους Κυϊποοὶ δηά οὐδοῦ βέυθ]α δὲ [86 
ΟὨ!βϑίοη οὗ μὲ ἴῃ ηᾶηγ ΜΙ55. δηὰ ἘΠΘΥ ΠφΘα] ΘΒ }Ὺ 
Ρογρίοχ {ῃϑιηβοῖνθβι ΟἿΘ ΠΠΔῪ πιογθ Θδ5}}Υ δοοοὰπέ 
ἴοσ. 115 οπηϊβϑίοη τ δη 1(8 δά ἀϊοη. [{ ψὰ8 ἀοιθι]6 885 
[γονῇ οὐδ ὈγῪ ἴμο86 ψῃοὸ ἀϊά ποΐ ρογοθίνα {Π8 οο- 
ΒέγΌ θη. ᾿ 

14. Ἠλίαν. ἢ ν8 (6 ορἱοϊοη. οὗ {6 Ζ7εν δα 
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ἈΔΡδΐπ (συπάἀοά οἢ ἃ ΨΤΟΠΡΙΥ ἱπίογργεια ῥαββαρὰ ΟΥ̓ 
ΜαΪΔοἢὶ {Ἐξ ϑΙγαοῇ, 48, 9 ὅς 10.), ἰῃαὶ ΕΠ45 ψουᾶ 
ἀΌΡΘαΓ ἃ βιογί ροτίοά θόξοτα ἴμ6 ἐϊηδ οἵ (πΠ6 ΝΜ Θϑβίδῃ. 
ὁ [686 τῆεγα α΄ὸ νοβεροβ ἴῃ Ἐπ Ὁ ΓΙ ρς οὗἨὨ {Π|6᾿ 
ὅενβ. ϑοπιο πιαϊηϊαίπ, (δαὶ πα Ψ1| σοτησ ἴῃ Δποίπεσ 
Ροαγ, 45 Κίτησπὶ οὐ Μαΐδοῃ. Τα (Π6 96 ν»85 Ἔεχρεοίθδά 
186 τοανένοβοθηςα οὗ ψεγοπι ἢ ἀρρῥθατα ΠΌπΙ Βοὴ ὅο- 
ἴοη. Οεπθγβ (πουρῇξ Ὠϊαὶ οπ6 ΟἿ π6 ῥγορῆθίϑ τίβθη 
ἅἀσαῖῃ. Ἔδιοββα ΨΠ0 δπέίοσίαϊηθα βοῇ ΟΡ  ΠΙΟΏ 8 ἀρραᾶΓ 
ἴο ἢᾶνο ἢθαγά ῃοϊῃιηρ οΟὔΠ6 ὈΙγΓίἢ, ζο. οΥ 7655, θα 
τὸ Πᾶνα γθοοῖνθα {πε ὶῦ ἢγϑί τ ροτὶ οἱ ᾿Ππὶ ἔτοπῃ 15 
ΤΑΙ ΟἾ65, δα ὑπαὶ γοσουίγ. ἈοβοηπΊ. : ΠῸ ὙΘΙΟΙΚ 
ἴο ΕΠ ορ. Ποτὲ. Βογί ο  4᾽5. ΟΠ ἰβεοϊορτα Ψπ4 δ ΓΕ ΠῚ, 
688 ΝΣ τὐηθα μή νω, σὲ αἰαίο. Εὐΐδηρ. 1811, Ὁ. ὅ8. 

16. Χριστὸς, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. πα 86η586 ἰἠϊοηᾶαά. 
Ὅν Ρείοσ νχὰϑ 1Π|5; ““1Ποὰ ἄγ {πὸ Δ 6558}, (η6 ἀποίηϊ- 
οἱ Καηρ οὗ πιᾶῃ, ἀπὰ 1 οραία ἡ ἀοα. ΟΥ̓ 1π6 ἀϊνίηο 
παΐατο οΓ 0655 οίογ νγὰβ θὲ {δὴ τηοντηθή. (Κυϊη. 
αὐὰ Ηοποηπ..) Ὁ ΒΙδΥ, Βονανογ, {ΠῚ η Κ5 Πα. {ΠοΓΘ᾽ 
νὰ ἃ ἀΙἔργοηςα θοίνοοη Χριστὸς ἀπα ὃ υἱὸς τοῦ Θεοῦ :" 
τῆς ἤΐεί τούδουγιηρ ἴο ἢ΄8 οἵ α, (6 βοζοημα ἰσ Νίβ᾽ αϊ- 
νίπε ογσίπδὶ ; τῃουρὴ Βα δαάτητϑ {παὶ ποίίποὺ Νατδα- 
τε] ἈΝᾺ 1, δὅ0.), ποῦ τὰ 6 οἴδοῦς ψον8, ποῦ ὄν {Π6 
ΑΡοβέίοβ, υϑοα τα ἴθ τπαῖ ομεδέϊηα 5Θῃηθ6 1π ψ οὶ 
ΟΠ ιϑεπη5 αἴνγαγβ [ΟῸΚ 11. ΝΣ Ὄ 
- 16. ϑώντος. ἙΪ6 (ση]}}) Ἡνίηρ ἀῃὰ {τς Οὐ΄, ἃ5 ἀ15-᾿ 

. πρυϊθηῃδα ἔγοπὶ ἀπ 14015 (εἴδολα ἄψυχα, ὅδ8ρ. 14, 
40.}, βειίοιιβ 46 165, δ δα νέκροι Ῥ584]. 100. ΝΜ δα 
ἴῃ οἶον ρίδοθβ. (οβϑῆπι. δηὲ Καίϊη.) ὯΝ 
-.17. ὅτι σὰρξ---ἀλλ' ὁ πατήρ. Τῇδ ρα58δΔρα τᾶν δ6᾽ 
(ἢ ρδγαρῃγαβοά : “ Μαπ ἢδίῃ ποί ἑδυρῆτῦ [π 66, θυ 
οί, ἰ. 6. ΒΥ ψΠο86 ργονιἄθηςα ἰξ νγαβ Ὀσουρῇς δροιτ' 
(παὲ ἐποιν θεσαπτοβέ ΠΥ ἀἸβοῖρ[θ, δηά ναβὶ εσηάδονσά 
ψΠ ἢ ἃ ἀϊβροβίτίοη 80 ἀος1]6 85 ἴο ὑπογοῦρην ΙΘαγ η΄ 
{86 {τι ἢ." ᾿ ἡ 

. 7. ὅτι σὰρξ---οὐρανοῖς. Ὅν. ΜαΙίῦν, ἴῃ ἐἢα 294 
δουτήοτι οὐ Πΐ5 βεθοπα νΌ]τΠ}6, Τα ατ 9 οἡ (6 π|5- 
τα Κοὴ ποιϊίοηϑ ν σἢ νοτθ εητοτίαϊηδ α΄ ὃγ {π6 Αροῦῖ- 
(165 οὐ {π8 παίαγε οὐ 6 Μρβ514}1᾽5 Καηράοπι ; δηὰ 
(πανὶ 1π΄ {815 ἀδοίαγβεϊουι οὐ Ῥϑίθι ν ΠΊΔΥ ΓΕΟΟΡΊΪΖα ἃ 

ΡΩ 
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{ρἢ οἱ βριγέζιιαὶ ἀἰϑἰπιογοϑίθ 688 ΟΥ̓ βϑουἶϊαγ 
5615} 688. 

Τῆθ ψογαβ ΠΟ ὉΠΟΥ͂ Οὐγ σοηϑιδγδίιοη ότι [ἢ 6 
αηδισο}" ἴο [ῃδὲ ἀδοϊαγδίίοη, δηά, θη ἔγοθά ἔσο [ἢ 6 
ΟὈΒΟΌΓΕΥ οὗ ππϑίδρῃοσ ἀπά ἰάϊοῃγ, την (στ τ. Μ.) 
θὲ {ππ8 ΡΑιδΔρἢΓαβοα : “ὙΠΟ γί ποῖ ᾿ηἀισθα ὈΥ͂ 
ψΟ] Ϊν δηα σϑγηδὶ νιον ἴο ῥγοΐβββ (ῃ18 [δ ἢ, δὰ ὈῪ 
ἢοηροϑί σοηνιοίίοη, ἴἢ6 ἴονα οὗὨ (σὰ ἢ δηά νἱγίιδ 1η- 
ἔαβ6α 1ηἴο γου ὈΥ {πΠ6 Αὐΐῆογ οὗ Ἔνοσὺ ροοά δπά ρεοῖ- 
ἔοςϊ ρΙἢ." 

Υὴ οεἰϑίοι ἢ γοίδυβ υ8 ἰο 5:Γ. 14., 18. 27,31, Ὁ. 1, 6. 
1 (οι. 1δὅ, ὅ0. 2 Ῥαγὰαὶ. 82, 8. Ἐρῇ. 6, 1Φ. [ἡ 1Π6 
τ ηρ8 οὗὨ [η6 76νγ8 (6 Κιηρ οἵ 68} δῃὰ δ]οοά 15 
οἴϊθῃ πιϑης]οηθα 88 ορροβϑρά ἴο Οοἀ 85. Β. ὈΥ νῃϊοἢ 
Ρἤγαβϑα {π6 ὺ ̓ παϊοαίθ, {Πὶ ὄνθὴ {86 πιοβί ρονογίμ] 
τ8η, ἰδοιρσῇ ἢ6 πᾶὺ ἤᾶνα 1[Π6 ταοϑί ρσγυάεπίὶ οουη- 
861} ογ8, 185 ποίπίηρ 1η σοπιραγίβϑοη ἢ Οοά, 4. ἀ. “ 1 
γοι ᾿Ιϑίδηθα ἴο τἢ6 ψΦεν]8ἢ ἀοσίοτβ δηα ρῥγιθϑί8, ΠΟΌΪ68 
8Π6]Ὶ ΡΓΙΏς68, 8ηἃ (Π086 ψῃο αν {Π6 ργροαίοβι δι ἢο- 
Σιν, γοὺ ψουϊὰ Ἰυάρα νου ἀΙ ἘΠ ΓΘΠΕΥ οὗὨ τι6." 

18. κἀγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος ---- ἐκκλησίαν" 
Οὐποοτηρ (Π6 86η86 οὗ [18 δπὰ ἴπθ ποχί ψϑῦβα 
(νπςἢ ᾿πάθρα σοηίδιη [Π6 εββθῆςδ οὗ (Π6 σοΠίΓΟν ΒΥ 
Ὀεοίνθοη {6 Ῥαρὶβϑίβ δηὰ (Π6 Ῥγοίδϑίδῃϊ(β), νϑΓΊΟ 8 
ἤανο Ὀ6θὴ [{Π6 ΟρΡΙΠΙΟΠ8 Ργοιηυϊραιθα, δηα ἥογοα {Π6 
ἀϊϑρυΐοβ ἀρ(αἰεα. ὙΉΘΥ ἃγο νοῦν ἀϊῆου]ς οὗὨ οοιι- 
Ργθθηβίοη, δπά 88 [ΠΥ ἢανα θθθη ρογνογίθα ὈγΥ {Π6 
[Ὀτηογ, 50 ἤανθ {Πα νὺ Ὀ6θη τη ϊϑιιηογϑίοοα ὈΥ {Π6 ἰαΐ- 
ἴεσ. ὙΠΑῚ Γθα] β6η86, ΜΉ] 18 τηοἢ οὈβουτοά ὈΥ͂ 
[Π6 ῬΘου Αγ} 1658 οὗὨ Ογθηίδὶ ΔΙ Οἴ8, σα ΟἾΪΥ 6 85- 
σογίδιηθα Ὀγ Θνοσυ δὰ ἐγ ΒΠ6α ι18, 885. ψεὶϊ ὈῪ 88- 
οΓγρά ἃ5 ὈΥ (ἸΙαββῖοδὶ οὔ 1ο18π|, ᾿π τ ΠΙΟἢ ἰηνοϑιϊρδίίοη 
6 8[8}} ἤπηα πηιοΐδ νυ ]6 αἱὰ αῇογάθά ὃν Ὧγ. 
Μαῖν, δογιη. νοὶ. ὦ. ϑϑιῃ. 28. 

Δ58 ἴο (Π6 νογάβ σὺ εἶ Πέτρος, ψ6 πιυβί ΓΟΙΏΘΙΏΒΟΥ 
1Πδὲ 6805 δα ΠετΕ δίνοη δίπιοη {π6 ἤᾶτηα (6ρΡἢ88,- 
οτ Ῥεΐεγ (866 Φοῆπη 1, 44). ὙΠαΐ 1{ ψγᾶ8 συβίοιῃαγυΥ 
ἴον {πΠ6 ψον 88 Τοοΐοῦβ ἰο ἱπῆροβθ πδὶῦ Ὡδίηθϑ Οἢ 
{Π6ὲγ αἰδοῖ ρ]68 ἢ88 θθβθὴ βῆονῃ Ὀγ Βυξπρἢδιιδθη, ἴῃ 
ἢ 15 Ηοτγ. Ηδργ. (οἰ6α Ὀγ Βοβθϑημη.) δηὰ [πδὲ 1 ψ͵ὰ8 
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ποῖ ἀηυϑυδὶ [ὉΓ 186 96 .»,}8 ἴο δββιιπηθ. ΠδηΊ68 ἀοτνοᾶ 
ἔτοπι {ῃ6 ατοοκβ δη Βοιηδηβ γα ἤᾶνθ γθᾶβοῃ ἴο 
{ΠϊηΚ, τότ 6 1ηβίδηοθβ οὗ οϑηρα ἴτοῃχ Φοῇη ἴο 
Μαγῖ, δηὰ δι] ἰο Ραμ]. [1}ἢ {Π18 Ὀγββθηΐ σᾶ86 ἰῇδσθ 
18. 8 ραγοποπιασία (ΜὮὨΙοἢ, ΠΟΘ ΟΓ, σᾶπηοῖ 6 6χ- 
ΡΓΘβ8β6α [ἢ ΟἿ ἰδηριιαρα 88 1 15 1η Εσθηςῇ, [δ] η, 
ΔΠ4 14]14η}, ἃ ἤσιυγα ΟΥ̓ Βρθεοῖῦ ἰουηά οί ἴῃ ἐπ 
ΟἸαβϑίοδὶ δῃηά δδογσθρά τγιίθιβ, Ὦγ. ΜΆ Υ (ὈῚ 50- 
ΡΓ8Δ) [88 ργοάυσδα βοπὶθ ΘΧΔΠΊΡ]68, ἰο ΨὨΙΟἢ 1 δἀἂά 
[Π6 [Ὁ] ονηρ : Οθηθβ. 27, 86. 15 δα ποῖ σρν 
παπγράᾶ Ἰαροῦ, ἴος ἢ6 μᾶ8 ϑβϑιρρίαηίθα τη ἰνίον 
ΕἘππρ. Ῥῆοη., 645. ἀληθῶς δ᾽ ὄνομα πολυνείκη πατήρ 
ἐθετό σοι---νεικέων ἐπώνομον. δὸ ΖΈΒοἢγ]. Ργ. Δ. 472. 
ΤΠΘΡ. 401 ἃ 682. δὲ 0δδ ἃς 667. Αρδηθηῃ. 670 δὲ 
680. Τθοτγθ 18 ἴοο ἃ πο δχϑιῃρ]6 'ἴῃ ΠΑ ΚΒρΡΘΑΓο᾿Β 
Ἐϊοδαγά τπῃ6 δασοηά. “ον 15 ντἢ δροὰ σαμηΐϑ 
ΟΒὨ! πον {μᾶῖ πᾶς Ὀθῆϊβ ΤΠΩΥ σοιῃροϑίίίοη ! ̓ Ο]ά 
Οαμηέ Ἰηἀρο64;; δηὰ σαμπέ ἴῃ Ὀεϊηρ οἰ," ἕο. οοξ, 
{Πογθέοσγθ, ἰπεἰτηδίθϑ [η6 ἢγπηηθ88 σῇ] οἢ ΤΓΟΝῚ ἰοἀ 
Ῥείοσ ἴο νον ἢ18 (810 ἰὴ 6588; ἃ βδαιηρίθ οὗ (Π6 
ἸΠΙΓΟΡΙἁ Ζοαὶ δἴϊαγσνναγ8β ον ηοθα τη θυ] ἀὴρ α0Ρ {Π6 
ΟΒυγοῦ δηα οβίδὈ] :8ηϊησ (ῃ6 ΒΘ Ιρίο οὗ (ἰνίβε. 
ΤΠΙ15 15. ψ6}} 8]]Δ6 4 ἴο 1Ώ ἃ ῥᾶββᾶρα οἵ Φυναδποι8, 
Ηΐϊ8ι. ἔνδηρ,. 8,279. οἰϊεα Ὀγ Ῥαϊαῖγεῖ. Τὰ ποπηθῃ 
είγὶ ἀϊρπᾶ νἱγίαία {16 Γ]8 ; ἤδο 10 Π1Ο]6 Τ1ἢϊ], ϑακχὶ- 
ημ6 ἴῃ ΤΟΌΟΓΟ ΡΟΠ8ΠῚ ϑΕΙΏΡΟΓ ΤΠ] ΔΏΒΕΓΔΒ τἴΘΓΏ]5 Π1ΟΟ- 
πίρις δάθβ. Ου {Π6 ἤδίηθ Πέτρος 886 (δβδῦροῃ, 
Ἐχοτγοῖι, Βάγοη. 1, Ρ. 841. 

18. καὶ ἐπὶ ταύτη τῇ πέτρᾳ ο. τ. ἐ., δετα δραίη 
{ΠΥ 48 Ὀ6θη τηπσἢ αἰνοβιυ οὗ ορὶπίοη. Μοβί οὗ 
{Π6 δποιοηΐ Βδίῃθυβ, δ8ηα βοιηθ τηοάργῃ (οιητηθδηίδ- 
ἴοΙβ οὗ ογϑάϊ: (48 ΒοΖα, Εγδβιηι8, ΟἸδϑϑί8, δηά 
ΤΑριοοἱ), Ἔχρίδιη ἱξ οὐ [86 σοῃΐδβϑίοη οὐ ῥργοΐβϑβϑἝοη 
οὗ ἴδῃ Πογα ἀνονθα Ὀγ Ῥείεσ. ΟἿ ΘΓΒ ΒΌΡΡοβα ἐμαΐ 
76518 ροϊπίεα νι Ηἷ8 ἤπρογ ἰονναγ8 ΠΙ56], {Π6γο- 
γ τηἀϊοαίίηρ ΠΙπ]86 1 7 ἃ8 {Π6 στεδί [ουιπαδίίοη. δο, 
Ῥεβιίἀθθ βοιηθ οὗ (Π6 δηοίθης Εδίμοιβ, Αὐυριίῃ, 
ϑοδόοί, 1 ἰβιι5, δου} Ζ. Βεάο, Οδογρία8, ΕδΌΤΓΟΩΙ, ᾿" 
ΟΠ οπηηϊΖ, δῃά ββρθοῖα ]γ ΟἸθαγίυβ, ΤΥ οἱ ἢ, δηὰ Εδθτι- 
οἴυ8. ΤῊ]8 ορίπίοη Π88, Πονθνοῖ, ὕθεῃ ΔΡΪῪ γοίαϊοά 
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ΌὈΥ οἰβεῦϑθ, δηα Ἂβρθοῖα}]}ν ΣΟΥ, ἴο Βοτ 1 τοΐοσ 
(ἢ6 ταδάθσ, δηά ψ]ο ργονθβ {πᾶ 1{ τηυδὲ Ὀ6 υηάργ- 
βιοοά οἵ οέον, δῃ, πο ἀοιδί, ἰῇ ψοσὰβ 6ΓΟ 80» 
σομηρϑηϊοα ᾿Ὀγ ἃ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΙηρ δοίοη, Μ᾽ ὨΙΟἢ ἰπά]- 
ολἰοα Ρείογ ἰο 6 τηρᾶῃῆΐ. 1.5 Μόογῃβ, ἴῃ [ἷβ αν. 
ὕϑογα, ἢδ95 νν9}}] ορρβογνϑά (δι {ΠῈ6 185 8η 8] 8100 
το ἐς οσυβίοιῃ οὗ ὈυΠάϊηρ οἰ 46]8. οα (6 [008 οὗ 
τόσ, ζζα. 

18. καὶ πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. ΗετΓρ 
ρϑίη να ἤᾶνα ἴρ δῃσοιηῖρῦ [ἢ 1Δγγηρ ᾿πίθγριρίδ- 
{1ὸη8 οἵ (ομηπηρηίδίοῦβ, οἵ ψῆϊοη 1 σῇ οἱν δάνοτγι 
ἴο {Πο86 ψΠ]οἢ ἃτρ αὖ Ἰθαδὲ βρβθοίοιιβ, 10 ποῖ ἔγμθ. 
ϑοὴθ δησίθηΐ δηᾶ βανογαὶ τηοάθεῃ (Οὐοιημηεηϊδίογβ, 
δ] ηρ Ν ΠοΙ ἅγα ΟἸθαγίυ8, βοβρημα. δηὰ Κιυϊη, 6Χ- 
Ρ]αΐη 1ἐ ἰαγίαγοθ ροΐοϑιαί68, σοηβυ (δ.Ἰοη058 ὨΙΘΌοΪος 
Τυπ). Τίια ἔογοθ οἵ (6 ρῆγαβθ 15, Που ΘΓ, ἴΏΟΤΡΘ 
ΠΟΥΓΘΟΙΪΥ οσχρ]διπθὰ ὈγῪ (διηθγ. ατγοί. (ἸἹεγ Ἡφτγαΐ, 
νϊνοη 6]5, δηα οβρθοῖα! γ ΒΥ δηά Ὅγ, ΜΆ ΌΥ, 
ἰο ΨΠοπ 1 8π| ἱπἀορίρα ἴῸΓ τὰπΥ οὗ [ἢ 6 ξΟ]]Ο Ὡς 
1ΠΠ80Γα.]10η8. [{ 18 τϑυγαῦ κα ]86 (πα {ἢ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΒ 
πύλαι ἄδου δῃομ!ὰ δ 6 ἰουηά (Δπή ἴῃ 1Π6 58:16 56ῃ86) 
Ὀοίῃ τη [6 (Ἰαβϑῖοαὶ δηᾶ Ηθ.]Θηϊ5ιις, θοΓὮ τὲ τῃς 
Ὅταρι πὰ Ηοῦτον ὑτίζοτβ. [0 ρΓΟΌΔΟΌΪΥ δδᾷ ἐς 
ὈΓΊΡΊΠ ἴῃ {[Π6 ὨοΪα προ τΥ δηᾷ ροοίϊς ἀϊοίοη οὗὨ ἐΒρ 
Ἐλϑί. ΤΠ ψογά Αδης βιρηϊῆθθ ἰῃ ργοΆΠ6. ΓΙ ΘΕΒ 
{Π8 ροά ψΠηο ργβϑίἀβᾶ ουϑσ {{|6 γορίοῃβ οὐ τῇ. ἀθδή, 
ἀηἦ «580 (Π6 ρῥίδοθ φιιρροβρά ἴο δ {Π61Γ ἀδβί!η6 
ἃθοάθ. ἴη {1Π|6 ἀκ μὴ ἐπὶ 10 ραγίακϑϑ οὐ Ὅτ βρῆς 
οδίοηβ, θυΐ σϑηθγα! Υ Ῥθὰ 5 ἢ ἰδι(6Γ. ΒΥ Βοί᾽ 88- 
ογϑά δηὰ ρτγοΐλ)θ ψγιίθγβ [6 θχργθδβδίοῃ σαἕθς οὐ ἠοἰξ 
σοηνοΥ5 (ἢ ΝΘΓΥ͂ 581η6 1468, ἰ. 6. ([ἢ6 Δρρτγοβοὶ ἴο τῃς 
Ρίαςσα οἵ ἀθρειῖοα 5015, {Π6 φίαίθ οὔ {Π6 ἀδθαά, οἵ 
ἀφδαίῃ 156}[.ΨόὃΚ 80 Ηρῃ!. 1]. 9, 816. Τῆροο;. ὅν]. 2, 
1690. ὅ38866 ΠΔΠΥ ἴΏΟΓ6 ΘΧΘΙΏΡΪ68 ᾿η ᾿΄᾽ οεἴ8. [{ 18, ᾿νοὰ- 
ΘΝΘΙ, ΠΊΟΓΘ ἀθϑίγαθ]6 ἰὰ οχαηπηίηρ [ἢ6 56η86 οἵ Αδὴς ἴἃ 
{πΠ6 ΟΙά Ταοβίαπιεπί. Τῆς Ηδρδῦτον δ Ὁ πὰ ΝῺ 
ἽΝ ΘΟΓΓΘΒΡΟΙ 8 ἴο π6 πηρϑηΐηρ ψ ῃΟἢ [858 Ὀθθὴ 

. δίῆχοα ἰο Αδης δῃὰ Αἴδου πύλαι. δ6ςε αρη. 87, 838. 
Ῥγον. 14, 1Φ. ὅς 16, 25. ἰῃ 41} νῇῃϊοῆ Ράββϑάθβ [88 
ψογά (ΝΒ οἢ 1η (Πδ δορί. Ἔβχργθϑθβθθ (88 ρ,868 οὗ {16 
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ἀομαγίοά, ἀπ ἐν ἐῃδ βίαϊα οὐ ἀρθδίῃ 1056}1) 18 ἐμὰ 
νοῦν βϑαῖα νι τῇ (πῇ ΜΠ ἢ 16 ΒΕγο ἰγδηϑ]δίθα ἀεί, [ἢ 
Ρραϊ]. 6, δὅ. ἃ θ4, 17. ἴ[η6 νοτὰ σοηδογοα ργᾶνο, Ὁσ 8Β]- 
Ἰρῆςο, 15 {6 βαπθ ἴῃ (ῃ8 ατοοκ νογϑίοη νἱτῃ (δὲ 
066 5, ΡὨ ἢ σΔΙΙΟη 16 ΔΓΘ ΠῸΝ σΟΠΒΙΔΘΙΙΉΠ. δῸ 18 ὁ 
(ον. 1δ. “Ο, γστανθ, ῇοτα 18 (ἢγ ν]οίοτΥ ἢ 1ὴ [6.88,9. 
10, 18. “1 58.4}} ροὸ ἴο (ἢ ρσαῖο8 οὗ (ἢ 6 στανε," --- Ἰὴ8 
δχργθβδίοῃ σδ οτἱΪν [ἡθϑη {ἴδ σγᾶνο, οὐ ἀθϑῖῃ 186]. 
Αῃᾷ γεῖ ἰπ με Οτγθακ νεογβίοῃ, {π6 ψουᾶς ᾶἅτθ ἐξ 
βάστα ψ τῇ (Πο056 ἤογὸ ὑγδηβἰδιθά [611]. 80 ϑαρίϑπξ, 16, 
18. σὺ γὰρ ξωῆς καὶ θανάτου ἐξουσίαν ἔχεις, καὶ κατάγεις 
εἰς πύλας ἄδου καὶ ἀνάγεις" ψοτα {86 ΚΩρΡΊΒἢ Γδ518- 
[ἰοη τοπάρθυβ (Π6 φαέες ΟὗΓ᾽ μείέ, 850 Αοἰ. Ταϊ. 8 Μεοο. 
(αρΡ. Ν'ύείθ8.) ὙΠογα ἅτ οἵδ ραββάζεβ οἵ (ἢς ΟἹὰ 
Τορϑίδιηθηΐῖ ν ἤεγα ἃ αἰ δγοηϊ ρῆτϑβδο οσσιτβ, Ρὺ δρ- 
Ῥαγθῃιὶν οἵ {πΠ6 8δίῃβ βίσῃι ποδβιίίοη; ΠΘΓΟ ἔοῦ ΦῬΉΝ ὦ 
δηα ὥδης Βοπη8 ψογαὰ 18 ϑιδι1{υ1644,.ῳ ποτα ὑποημῖνος 
ΟΠ ἀδποίηρ ἀοδίῃ, ἃ5 ΓΛ δπα θάνατος. 90Ὁ. 98,17. 
Ῥᾳ. 9, 18. Ῥβ5, 107, 18. ἴὴ (06 ραβ88ρο οὗ Μαίίπον 
ἱ δὲ μ6 ποιϊςεὰ [πὲ πύλαι ἄδου ἃτα ἴοτ “Αδὴης ρογ- 
ΒΟῃ ρα, 88 1 (ἢ Βιγ ΚΙ Δροβίσορῃθ δηα ρεγϑοημ.- 
οϑίίοη οἵ δι. Ραμ}. (1 Οογ.) 

δο ν9 πὰ 2)ὲ95, Δηά βοπηδίπιθβ Ογομο, ᾿ὴ (ἢ (]4599ὶ- 
σδὶ υεϊζθιβ. οίγοῃ. ϑ8α.. 62. Ατοθ δυιζθπι π1168 ἔοτ 5, 
ἰΔῃαίδπὶ Οτουβ. ϑοιμοίί πιο ον; 85 Αρυϊ. 7. 1ρ- 
88ῆ1:ι6 Μοτίοθ, αυδη ἐογπηἀδηΐ 4}}} ἐογεϊοσοω. ΤΉ] 
Ῥτΐησα οὗ 16 8ῃ84658 Ὀοίονν νγᾶ8 βοῃ)ηθίϊ π|68, Ὀγ 16 
ενν8, Τορσοβθηιθὶ 88 8 «ζΔη10Γ. δο ΑἸ]οιῇ. 24, δῃά 
Ομδριρα 15,1. Ετίδπ 18 π|ῖογ (ΘΠ μη: τγαϑιϑίογα ΕὈΙ 
ποη ροίιτ, οἴ οὸ νϑηΐγο5 δά δἀπιοδπάιπι ΑΟΒάγοπη. 
5δο δ'52ο Ηομ. Οἀ. λ. 9276. κἡὶ δ᾽ ἔβη εἰς ἀΐδαο τόν, ΗΝ 

ἔροιο. 8666 ΠΊΟΓΘ ραββ8δ68 ἃρ. Ἦ εἰδίεἰῖπ. Ψ146 
ΜΊπδοι ἀ6 νῖί. ἑμηςί. βίδα. 8. 4. 

18. οὐ κατισ'χύσουσιν αὐτῆς. ΤΏΘ αὐτῆς ΠΙΔΥ ΓΟίδει 
(ο οἰἴπεσ οὗ ἵνο δηιβοθάθηίβ, ἐκνλησίαν ΟΥ Πέτρος, 
Δηὰ 1 285 Ὀδθὴ 4 ιιυ]δεῖ οὗ τ ποἢ ἀϊβοιιβϑίοη ἰὸ 
ἰοῦ 16 οὐρῆί ἴο θ0 τοΐδεγοα. ΑἸ]ηγοβέ 81} {56 (οαι- 
τηθηϊδίοτϑ τηδιηἰδίη ἐμαὶ {π6 ον πιδρ 15 ἴο 6 υηάοτ- 
ϑίοοα ((. 6. ἐκκλ.) ϑοπῖθ (γι ῖοβ, μπονανοσ, οὗ σγεαὶ 
πδῆιθ, δάορί ἴδ 6 ἐσέξογ; ἃ8 1.5 (ἴοτο, δὼ ᾿γ οἵδ. νυ ἕο 
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(Π5 ΓΟΙΏΔΣΚΒ: “ Ργαιοῖί Ῥείγο, δὰπι ἴῃ αἰ βοΓ ΠΙ6 ἢ 
νἱ5 νϑηζαγιπ), τηθὶ ἰδπηθη οὸ δυβίθγγιιαι 1τὶ, 400 
ΤΩΪη118 σοΟηϑίδηςογ 1ῃ ἀοοίτΓηᾶἃ τηΔρΊ5(ΓἸ ρογβθανογασγοίΐ, 
ΤηΟΓ(ΘΙΠ6116 Δ60 ᾿ρ8δτὴ Ποϑβίϊιπι| τΟΓΓΙὈ1}158|Ππ|δῖ ν]η- 
οογοῖ δίαφιθ {πΡρμᾶγοί." 9) Γ᾽. ΜΑΙ ΌΥ ἴοο ἢα8 ΝΟΥ 
ΓΟΟΘΏΓΥ βυρροτγίοα (Π6 5816 ΟρΙπίοη, ΜΠ ἢ 15 Δα σι18- 
ἰοπηρὰ δοιιΐίθηθϑ8 δη6α δγιαϊοη. (ϑθγ. 23. νοΐ. 2.) 
1, βᾶγ8 ἢ6, Ὀγ {Π6 ραίο8 οὗἉ ἀθϑίῇ 18 ἴο θ6 υπάογβίοοα 
ἐΐο ἔεφαν' 9. ἀδαξἑ, ϑυςῇ ἔδαῦ δὴ ορϑγαΐβ ΟὨΪΥ ὕροη ἃ 
»ογϑοῆ. Ῥοῖϑυ 18 [86 ρούβοῃμ ἀδθβοηθδα ὃν {Π6 γοοκ; 
ΔηΩ, 1 ουν δοσορίδιίοη οὗ {π6 ρῇγαβα σαέες οὐ ἀδαΐῇ 
θὰ οοτγτϑοί, {π6 ἰαίίογ ραγί οὗ τῃ6 βεηίθησθ 5δοι]ὰ 
ΒΘΘΙῚ 850 [0 γοΐθγ ἰο ἢ. Τηδ τηϑδηϊηρ ἤδη Ψψου]ὰ 
θ6, (δὲ 18 σουγαρα δηα γϑϑο] το ἴῃ ἰουπάϊηρ {Π6 
ΟΒυτγοῖ οὗἩ ΟΠ γῖιδί νου Ὀ6 80 ρτγϑαῖ, {πὶ ποῖ ὄδὄνβθῃ 
{18 ἔδαγ οὔ ἀθδίῃ ψοι]Ἱὰ ἀϊβοουγασα Ὠϊτα ἔγοπι {ἢ 6 
οβδοίιδὶ ἀἸβοῆαγρο οὐ ἢ15 ἀυγ. Νον (ἢ 8, γα ΚΟΥ, 
ν 8 (]ΗΠ16ἀ ; ἴον, δῆ ἃ [θιρ σΆΥΥ (Ἀ]Ππρ᾿ οὔ, οσοᾶ- 
ϑίοπθά ὈΥ ἴοο 1τπιςσἢ ρῥγΓθϑιπρίοη, δί. Ῥείοσ ὈθοδΠ]6 
ΠΟΠΒΡΙΟΌΟΙΙ8 ογ΄ ἢ18 Ζ6 4] δηαἋ σοΟηΒίΔΠΟΥ 1η ΡγΘδΟἢ- 
ἴηρ ἴῃ6 (σο8ρ6], ἀηὰ ἤηλ] }Υ βυῇδγοα τηδγίγγάομι. 

ἼΤΠ6 ρᾶββᾶρο, Ὁγ. Μ. δάά8, δ Ὀ6 {ἢ118 θδγᾶ- 
ΡὨγαβθά: ΤῊΥ Ὡδπι6 18 χοῦ, δἀηὰ (ΠΥ σΠδγδοΐοσ ἔῸΓ 
Ὠτγτηη658 ΔΠα σΟΠβίδηου Ψ6}} θεῆϊθ [ἢ6 ἢδπηθ. ἴὕὕροη 
ΒΟἢ ἃ τοοκΚ 858 ἴΠ66, Όγ τῆν ραίθηςο, βυ δγιηρ, ΖΟΔ], 
δηἃ οουτζᾶρθ, 1 5}4}} 6βίδ]15}} πῚν το] ρίοη ; δηα ποῖ. 
4}} 16 ἤδσγοθ ορροβιίοη οὗ 1Π6 ᾿νοῦ], ῃοῦ ὄνθὴ {ΠῸ 
ἔδαν οὐ ἀδαῖῃ 1861} 5841} ἀθίθσν {{66, ΒΥ δηά 
θο] αν, ἔγοπη ἰθδοῃϊηρ ἴο οΟἴπογβ (Π6 {γ{}}8 ψ ΏΙΟὮ 1 
ἢανο τδιρσῶῦ ππίο (ἢ 66. 
ΜῈ) ἀδίδγεπμοθ ἴο 50 [σὴ δὴ δυι!ογἐν, 1 τηυβὲ 

ΟΕΧΡΓΟΒ8 ΠΥ αἰδδεηί. 16 σϑδβϑοηϊηρ 566 1Ὼ8 ἴο [Π6. 
ποῖ σοποΐϊυβιῖνθ, δηα [Π6 Ιηἰογργοίδιίοη βομθν δὶ 
ΠΑγβἢ δηᾶ ἰδγ.διοποα, [θη γον δββθηΐ ἴὸ (Π6 σγοϑῖ 
108] ΤΥ οὗ {Ππ6 (ὐοπηπηθηΐδίογβ, 0 σγϑίου [ῃ6 αὐτῆς 
ἴ[ο ἐκκλησίας, Ὀοΐἢ θασδιβα ἰΐ 185 {Π6 ῃραγϑϑῖ δηΐθοο- 
ἀδηΐ, δΔηἀ 4180 81η66 11 [ἢ 18 γ161458 {Π|6 τῆοτθ ἱπιρογί- 
δηΐ 86η886 οἵ {6 ἔευο 1ηἰογργοίδι οη5 οὐ ψῃϊοῇ 1ὑ 15 
ΒΒΟΘΡΌΙ6. Εογ ἐκκλ. τυ μὲ ἰδκθὴ Ἂς] θοινο γ,᾿ 
(εἶμι {πῸ. στθδξασ ρϑαγί οἵ ἴπ6 (ὐοπηπηθηίδίογβ, ἀπά. 
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(π6 ἐο]]ονίηρ 86η56. ΨΜ|]1} 8786 ; πδηοὶυ, {παὶ (6 
Οδιυγοῖῇ 5041} ἢοΐ α16, οΓ Ὀδοοπια οχίϊηςί, ἴῃ {ἢ]15 
νοῦ. δὸ οϊ!ξ. Οδρῦ. ΟἸαυκο, ἄς. Βαϊ ἤθσθ 
1 15. ποῖ ψίπουξ τϑᾶβοη οδ]οθοϊοα Ὀγ [,6 (Ιοσο δηά 
ἽΜΑΙΟΡΥ, δαὶ δυο Δ Ἀδ8|ΓΆ ΠΟΘ ΠΡ 866Π1) ΞΌΡΘΙ- 
ἤσοι!β, 5ῖης6 {ῃ6 σοιϑίϑηϊ ἴδῃηοῦ οἵ ργορἤῆθου, δηά 
1Π6 νΘΓῪ πδίυγα οἵ {Π6 ἀϊβροηβδίοῦ 1186], ὑνᾶγγϑηϊ 118 
ἴῃ δχρθοίηρ ὑμαῖ 10 ΜΠ» Ξσοπίίηθθ. ὑπ πραϊγθα δηά 
ἘΠΘΏΔΚΘη ἰο ἰδ6 Θηα οὗ (ἢ6 ψοτ]α. [{ 56θίηϑ, {πϑγϑ- 
ἴογο, βαΐθσ, ν τ Επίηγπ 85, στοίμα8, (ἀπηοσ. Ηδῃ)- 
ΤηΟη 4, δηἋ 80πη6 οΟἴδογϑ, ἴο τιηἀοιβίδηα Ὀγ ἐκκλ. (ἢ 6 
ἐπαϊυϊάμαϊ τοι γ5 οὗὁἩ ν ἢ]οἢ σοπιροβϑθα (Π6 ὈοαΥ. οὗ 
τ ΠΗ]; ἃ βθη86 ΨΏΙΟῆ 1 ΤΩΔΥ ΝΟΥ ΨΜ6]1 ὈΘΆΓ, 
δηα ψὩΙΟὮ οσουΓβ οἰβονῃοτο 'η {πΠ6 Ν. Τ. 1 οσδηποί, 
ΠΟ ΟνΟΓ, δβ86η0 ἴο {Π6 πη οΙργοίδίοη οὗ Οτοῖϊι8 8δηα 
ΗΟ: “ὙΒΘΥ 5114}} ΘΩΊΟΥ ἤθγθ 1 ρτγοβροϑεῖΐ, δπά 
ΠοΓΘδΙΟΓ 1ἢ σογίϑ! ἢ ΔΟσοιηρ] ]5ῃπηθηΐ, ἃ ΠΔΡΡΥ γοβυτγ- 
Τοοίίοη." [0πά46Ρ {Π6 οοΟἸ]Θοίνο θγπ ἐκκλ. 18 οοιη- 
Ρτγομοηάοα Ρείοσγ; νῃο, ᾿πάἀθοα, 18 ραγέϊομέαγίψ ταοαπί. 
Ομ {818 πη ογργοίδιίίοη, [Π6 ρᾶβϑᾶρθ δα πη}8 οὐ {116 
ΤΟ] Ωρ; 88{|5ΔΟ,ΟΓΥ ρΑΓΔΡΉΓΑΒΘ : “Κ ΝΟΙΈΠΘΓ ΡοΓβθοιι- 
ἘἸ0ἢ, ΠΟΓ ονθῇ ἀθαίῃ 1861, 8ἢ.4}} Ῥσγθνθηΐξ ἔῃ66, δηἀ 
ΤΥ Δ} Π}1 ΤΟ] ονγοῦβ, πο ὈυΠΠ ἃ οἡ (ἢν ΘΧχαπρ]6, 
8δη4ἃ Ψῆο Ψ1}} οοηϑίπξ6 τὴν ΟΠ ΓΟ, ἔσγοτ ρϑυβονοι- 
1ηρ' αηΐο {πΠ6 δὰ ἴῃ {Π6 ῥτοΐδϑϑιοι) οἵ πῖν Βο]ρίοη.»" 

19. καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τ, β. τ. οὐ. ΤΠ 5!ρηϊῆοσα- 
τ΄ἴοη οὗ {ἢ6886 ψογὰβ ν1}}, ἃ8 Ὧγ. Μαίίῦυ οὔϑοῦνϑβ (υδὶ 
ΒΌΡΓ4), ἀδρβηά οῃ [6 86η86 οὗ {δε ἴογη]α, βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. Νον [ἢ|18, το (ἢ6 σοῃηροξίοη ἴῃ 
ψὨΙοἢ τί βίδη 8 ψΙ ἢ [6 Ῥγοσθάι!ηρ ψνογα 8, ἀπ α ἄρτθο- 
Δὺ]ν ἴο [86 σοΠΟΌΓΓΙΏρ; ΟΡΙΠΙΟΠ5 οὗ [6 πιοϑῖ ἰϑαι ηθα 
δΔηα ἸπάϊοίουΒ (οτητηδηΐαίοτβ, ἀθηοίθβ (845 ἐγ αι πίΪν 
οἰβανῃογο) ἐδ Οοϑροί ἀϊδροπβαέϊοη. ΟΥ̓ 15 ᾿πηροτί- 
δηΐ ΡὮΏΓΑΒΘ, {Π6 οτὶρίῃ δηα πδίιγα 18 Δ ΠΊ γα Ϊν 11]118- 

. ἐταϊθ Ὀγ Ὦγ. Μαίθυ, ψῃο ταΐεγβ 1 τὸ {Π6 2618} 
ποίίοη οὗ Ὑπεοογαου. 45 (ἢ σίβὲ (8γ8 6) νψὰ8 ἴο 
ΓαΙρη 1ἢ σὶρ θουβηθ58, [ἢ6 Θχθσοίβθ οὗ βρι γιί4] δι- 
{ΠΟΤ 88 ΘΧΡΓΟΒΒΘΑ [ἢ ̓ ὐλλμεο ψ ΠΙΟἢ Ῥγοροεὶν 46- 
ηοίθ ΘΠ ροι] ροόνογ, Τηα ἠεαά οὗ {5 βρ: 8] 
μοάγ γψουϊά Ὀ6 ἀδβογθθα 48 α ζίηρ δἰ ΐης προη ἐΐὸ 
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ἐδγοηθ ΟΥΚ ἠἀΐϊδ σίου. Τῆθ ““ροσέδος νουϊὰ Ὠρυθδίῖοῦ 
δι( οἡ ἐνοῖνα ἰἤγοηδβ, Ἰυάριίησ ἴμ6 ἔναῖνα ἰτδ68 οὗ 
[5.46]. [1{{πθ (σοηέϊπειοδ ἥν ν6 Ὀπάεγϑίδηα ἐπα 
(ἢ βρίγιτυδὶ ἀοππίοῃ οὗ (ειβῖ 18 γεργοϑοηίθα υπάθε 
16 ποίίοη οὗἁ ψόῦ] αν ρον Γ, 6 5|14}} ρεγοεῖνβ (δε 
1π6 Αϊηράοπι οΥΓ Ἡδσαυοη 18, ἴῃ δογρίαυγο ἰδηρυδρο, 
ἐμ 6εέαδίβἠδἠπιοπέ οὗ ἐΐ6 ἀοοέγίηοε 9. ἐδε Οοσρεὶ οη 
ραγίῆ. 
Ηδνὶηρ ραϊησδα ἃ οἶδαγ 1468 οὗ (ἢ6 ἡδίυγα δῃιὶ ἀς- 

ϑίσῃ οὗὁὨ [Π18 Κἰηρσάομι, γ6 8ἢ.8}} δα βι!Υ ϑοογίαϊπ ψ δῖ 
5 τηϑδῃΐ Ὁγ ρίνιϊηρ ἴο ΔῺΥ οπρ [ἢ ζεψδ οὗ 1. Τῆδ ΚΟΥ 
ψ88 ἃ Ὀαᾶρο οἵ Ὠιρῇ οὔῖος δη4 αἰδεϊποίίοη 1ἴπ ἰἢς γορδὶ 
Βονογηπιθηί(β οἵ ἀπ αυίϊυν, οὗἨ ψ οἢ νοβί 68 γϑδιϑῖῃ 
δον 1 ΟΌΓ ον ἰἰπ168.. Τπὺ8 {πΠ6 [τὰ Οἤβθες- 
δίῃ οὔ ([ῃ6 Βγιιιϑὶι Οοιιγί 18 ἰηϑ.41164 ἰηίο ἰν18 οἷος 
Ὀγ ἀδοἰνογηρ ἰο Ὠϊηι ἃ δίϊνοσ Καγ, ΤῊ ϊΪ5 ΚΟΥ (ϑυπιθ- 
{{π|69 ΟΓη 5υδβροηάοα ἔτοπι {6 βῃου]α 6.) νγν88 αἰ8ὸ 
διηοηρ (π6 ατθοκβ δῇ ΘηβΙρῃ οὗ ϑδσογήοίαὶ! αἰμηϊίγ. 
(8ε6 (α])}π|. 1.Ἃν. (ὐὑθγ, 45. δὰ [6 ποῖ οἵ Ὧν. 
ΒΙουιῆθ! 4. Μαϊοκ. οὐ Τἤδοον. ἤάοη. 886. Ὑγο 
(οη {88 δυϊποσιν οὗ τγβίηι, Αποῦᾳ. Ηοῦγ. δηὰ Ριμοῖ- 
6η6}}}}5 Γαδ γοῆθχαϑ,) [6118 τ15 ἐπδὲ 10 48 ἃ οσμιϑύρυλ 
ψ ἢ (π6 Ψ6Κ)8Ὲ ἴο ΔσσοπΊΡθγ δηᾶὰ ἀρηρία ῥτοζμοίοεὲ 
Ὀγ (16 ἀε]ίνοιγ οὗ ἃ Καγ. Αῃηά ἔϊοιη οἱδϑὺ διιίΠοσὶ- 
{165 ψ6 ἰδασὴ (δὲ [6 ἰογαῖς οὗ [,δ'ν8 νᾶ8 ἐσοη- 
ἔοσγοαά ὃγ ρυξεηρ ἱπίο {6 απά οὗ [π6 δϑριγδηΐ ἃ ΚαῪ 
οὔ τΠ6 οἷοβοῦ ψῃογο τῆς βδογθά θοοῖκϑ ψϑῖς Καρι. Τὸ 
αοηΐον [6 ΚΟΥ ἰδ {πογοίοσο ἃ ρῆγαβα δαυϊνβίθης (ὁ 
᾿αϑιονψιης 8 βιἰπδιίοη οὐ στϑαῖ αἰβεϊποίίοη δῃᾷ {τιιϑέ. 
Ταιι8 ἴῃ 1β818}} 22, ὦῷ. ““ΑἸὰ (ἢς αν οὔτῃᾳ ἤρφυδο, οὗ 
{ῆ6 μουβα οὗ Πᾶν, ΜΠ ΔῪ ὑροη ἢ18 ϑῃου ἄθγ5, 80 
{παῖ ἰῈ 88} ορθῇ δηα ποῇβ 8},4}} βῃυί, δῃά ἢθ 53μ4}} 
δῆ δηἀ Ὡοῆς 5804}} ορθρη." δμιοσο βοὲ Βίϑῆορ 
Το. ΤἬυβ ἴο οσοπέογ (Π6 ΚοΥ8 οὗ [6 Κιηράοτῃ 
αἵ Ηξδανθῃ οὔ ΔΩΥῪ ΟἿΘ [8 ἴο ἰηνοδὲ ἢϊπὶ ΝΙϊᾺ δμῖδο- 
ΤΥ τἰπογαίη, ἔογ τῃ6 ργομηοίίοη οὗὨ (8 οϑδίδο ϑίμηθης 
Δα ρῥγοϑοσνδίίοῃ. ΪΝον 1ὶΏ (ἢ15 βιζυδέϊοιν (οσοῃ 1168 
Ὧν, Μ.) Ρείεγ ψ85 ρίδοε. Βγ 1Π6 βίγηιοιβ οἴογίβ 
ἢ6 πηδάρ, δικὶ ἴῃ6 σοηϑρίςσιοιϑ ρϑιὲ ἢς δοίεαἀὰ ΔΈΟΣ 
(Βεῖβι᾽ 5 δϑοθηβίοῃ, 8ηἀ πα οἰξιδίοη οὗ (δες Ηοὶγ ὅΡ1- 
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τὰ, ((Βγουρ νἤοπὶ αἶβοὸ {Π6 (φημ 1165 σοῦ ἤγθέ δη- 
ταϊττοὰ ἴο ἃ ρᾶγ οι ρϑίίοη 18. {π 6 ρτγίν!οροβ οὗ {Πς 
Οο5Ρ6},) ἢ6 φιῃρἤβ  4 } 7. υπ]ορκοά (ῃ6 ἄοοῖβ οὗ 
1τῃ6 Ἰιύβάσα οἵ Ηξανθῃ ἴσθ᾽ ἅγὸ ποὺ ργθραγρὰ ἴὸ 
υηδογβίδῃα {Π6 γαῖ γριηδιηϊηρ, δη4 τῇργρ ἱπ Π1οδέ6, 
αἴδιιβα οὗ [18 νϑ γ ἐΠἤου}: ράββαρο. 
, 10. ὃ ἐάν δήσῃς ---οὐραγαῖς. ]ζ 185 Ψ6]1] οὈϑεγνϑα ὃγῪ 
Ὅγ, ΜαΙΟΥ τη8. δεῖν δΔηα λύειν, ψν ἢ ἘΠ Θ᾽ σοι ρομη 8, 
ὙΠΙΟὮ ΡΓΟΡΘΙ͂Υ ΒΙΡΏΠΥ ἴο (16 δῃ4 πηϊ6, 216 μιβρή 
ΠΕΊΘΕΙ ἴῃ (86 γμ41ο14] Β6η868 ΟΕ σοῃάειηηίης 8η4 
ἉΌβοίν!ης, δηἦ γοί πογΘ ἘΠ ΉΠΕ Ὁ ἀεοποίβα τῆς 
νΑΓΙΟ8 δοίβ Οὗ ΡΙΘΠΑΓΥ ΡόψεΓ, Ἰαρ βἰαίίνο ἃπὰ οσρν 
ουζίνο. Ζἴεγα ἸΘῪ πλιϑὲ 6 ἱπίργργείθα βροοογάλης 
[ο [6 παίατο οὗ {Π|π0 Δ! πηϊδίγαιοη σοηῆαάρα. ΝΟΥ͂, 
(αἀὰἀ8 {π6 8416 ἰεαγηβα ᾿ΓΠθοϊορίδῃ,} [ἢ 6 Ἔχϑγοῖβθ οὐ 
δονογητηθηΐ 88 γοέδγθηορ [0 ἐλγεο ροϊηΐδ; 1. τιβκίης 
Δη γορϑϑ]ϊηρ Ια8; 22. Πηροβίησ' ΟΥΓ ΓΛ σ οΟὴν 
τυϊθυςοῃβ; 3, ἀἸΒρθηϑίηρ γον 8 δηἀ ρμΠ ΒΒ τη θη ΐ8. 

Ὁγ. Μ. τῃφη ἘΠΕ ἴο βῆανν, [Ὁ 411} [8056 ἱροῖς 
Ρἶδαθ ἴπ᾿ [ἢ ςα56 οὗὁἩ [ἢ6. ΑΒοϑέ68, 8δπἃ δγρ' 811 ἰο "ς 
Ἰηο]υἀαά ἴῃ (ἢ 6 [ΘΓΠῚ5 δεῖν καὶ λύειν. ΤῊ ΠΥΡαΐἢ 6818 
6 ῃοῖ ἃ πον οῇβ, μαυηρ θ6θὴ Βεΐογε ργορομῃααδά ἢ 
Βοηροὶ. ἰη ποι. ἴῃ 686 ψογαβ : ὦ ΤΠ Ἰρπαῦὶ οἱ 58οἱ- 
γϑηάϊ νου 18 σθαι ρτοῃοηδιπίυγ οπιπίᾷ 68, αι Ῥείγιιϑ 
ἴῃ. ν᾿γίαϊς ΠοΙῃ]Π185 ἦθβὰ ΟἾγ15[1. οἵ ρὲγ βάρ ἴῃ {]μὰ 
ΠΟΠΊΘη, δροϑίοϊοἂ ροίαβίδίβθ ρβϑϑὶ ; ἀοσδεηᾷο, Ἵοθῆ- 
νἱποοηάο, μογίδηο, ργομίθθηαᾶο, ρογιηϊθπάο, σοῃ- 
βοϊδηήο, γε 6 η40, 5β8η80 40, ταϑυβοιίδηο, Βη16Π- 
ἴο." ΕἸβποσ, ἴοο, ορῃῃθ!ηφα (ἢς ἔγδί δη4 (ἢϊγὰ οὗ (ῆς 
βΡονα ροϊηΐ5. 

ΟΥ͂ (ῃοβ6 ἐδγδο ροϊπίβ Ὠγ. Μ, 5 πιοδέ βα{1ϑϑλείο» 
τἰϊν Θβί } 5ῃ6α ἐπΠ6 βγδέ, Βαϊ ἴῃ ἔῃ βεοοῃᾷά ἢ)6 ἢδ8, 
Ιτῆϊηϊ,, αυϊία ἐΔΠ16ἀ, βίησα 16 Ψψου]α Ρ6 Πᾶγβὶι ἴο ἱμίδγ- 
ῥτγαῖ δέειν πα λύειν, οὗ ἱπιροβίηρ οΓ Τα Εἰ πρς (ΑΧΘΑ͂ οΥ 
σοβίγ ΕἸ] ΟΠ ; ΠΟΥ 18 1 ργοῦδ]α (πὰ ουγ Ἰ,ογα του] ά 
αἄνοτγί ἴο ϑυςἢ ἃ οἰτουπηϑίδῃσθ Οἡ ϑ8ιιοἢ ΔΠῃ οσςϑβίοῃ, 
Ὧν. Μ. ᾿πάδοα, οἰΐθ8 ἃ βο 1 ΓῪ ΘΧΘΙΏΏΪ6 οὗ δέςιν καὶ 
λύειν ἴῃ {ἢ||8 86η386, 8η4 [δ΄ ηοἱ ἔγτοπα ἃ ντιῖοῦ οὗ Ηεἰ- 
Ἰοηἰ βίος, θυ ς (]αββῖςαὶ ατθοῖ, δηά ἰἢ6 νοῦ 18 ποίΐ λύ 
δυῖ ἀναλύω. 4.58 ἰο {86 {μϊτὰ ροϊπὶ (1. 6. (ῃ6 ρονεῦ. 
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ἀἰβρθηβίηρ γογαγ8 δα ΡΠ ]Βῃπιθηΐβ, ΟΥ̓ οἰ ἢ 6 το- 
τον ηρ ἀΙϑογάθιϑ ΟἹ ἰηηϊοιηρ {ΠΘ τ, νὨΙΟἢ τνᾶ8 ἢγϑὶ 
Προ Ὀγ ΟἸοατγίι5, ἀηα τννᾶ8 δἀορίαα Ὀγ (ΟἸεείοιι5), 
σδηηοῦ σοηϑίαου τἴ 85 84 138 ον οϑίδ Ὁ 15Π64, δηά 

τηιδὲ ἈΡΡΙΥ ἴο 1 [Π6 ψογαβ οὗ οἱ: Νεο ἃ σοῃίοχίι, 
Π6ς ἃ ΡΆΓΆ[[6]155 πο, Π66 ἃ ΓΘΑΙΘΠΓΙΟΙ νοοὶβ α8ὰ []- 
οἰἴἴαγ. Ναγ, ἢ6 δα (48 ἃ 5{1} 5 ΓΟΏΡΘΣ σΘηβαγα οὗὨ 16 
ἱπίογργοίδίοη : ΙΧ ἃ 16 πηρθίγαγα ροβϑαῃ), πὶ οΓα- 
ἄδτῃ νίτυ τη ἀοοσίαπι (ΟἸ]Θαγ}) ἤμπσ σ᾽ ηλ Π1 πὶ 6856 
νογθογι [)ΟΙΊΙΠΙ 56 }511Π|, 56 60 ΡΟΥ15 ΔΉ] η0 ἢθΟ ΡΓΟ- 
{011586 50 5ΡΊ ΘΟΓ, αὐ ἀρρατγογεῖ, 4185 Ἰηἰογργοίδεϊο ἀδγὶ 
Ροβϑβοί, 81, σδοῖθ 8 Πογιηθηθδι 668 ΡΓΘ5141118 ΓΘ 1ς (18, 86- 
᾿υϊοβοδίηι8 ἴῃ ϑρηϊβοδίι 110 40} υπὸ αἰΐεῦονα ἰοσο 
86 ἰυοαίυγ. Τῇ ἀοίδησοιγβ οἵ (ἢ158 ᾿η!ογργαίδί  οη 
Ὦανθ Ὀδθη 7076 8 ΠΟΘ 55} [ἢ 6Θϑίδ Ὁ ]]15}1ηρ᾽ [Π6 56Π86 
οὗ λύειν {ΠΔη οὗἉ δέειν, ΤἬΘΥ ργοάπςα ᾿ηβίδης68 οὗ {116 
ἐλὶπρ ἴῃ [Π6 σᾶ865 οὐ Απδηΐα8 δηα ϑδρρῆϊγα, οὗ ΕἾγ- 
Τη88, οὗ ΗἩγιθηθυβ Δη6 ΑἸοχάπαρσ, θὲ ηοΐ οὗ {Π6 
το : δέειν νόμον Ἦδ5 πευθῦ ὈΘΘη ριοάυςθα, Βι} 1 
ἢδνα τηθῖ ψΠῇ Βοπηθίῃιηρ αρργοαοδῖηρ ἴο 1 Ἰη δορῆῇοο!. 
Απαρ. 40. λύουσ' ὧν ἢ ᾿φάπτουσα, προσθείμιην πλέον ; 
ψἤογα (ἢ6 50}0]. ἱπίογργαίβ λύουσα τὸν νόμον, ἢ βεβαι- 
οὔσα. ΤΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟ 18, ΠΟΜΕΝΘΙ, ΨΘΙΎ ΓΑΓΘ, 8πά 
ΤΟΙ 5 δἰ ΟῚ ; ἔὉΓ ψΏΙΟἢ γϑάβοη { ἤἢᾶνο οἰϊοά 1. 
Βαυΐ ἰο {86 πιοάδ οὗ ἱπίογργεϊδίίοη δάορίοα ὃὈγ Βοῆ- 
56], οὐ ὉγΥ τ. Μ. {πϑγὸ 15 γϑί (ἢ158 ϑδέγοη ρ ῦ ΟὈ]66- 
(οη΄; [δὲ 1 ποΐ ΟἾΪΥ ΠΙΪΧΘ8 (οροί ΠΟ. ΤΠΊΟΓΘ 56868 
1ἢ8} σδῃ γγ6}1 "6 ϑι:ρροβϑά ἴο Ὀ6 ἱποϊυἀρά τη {Π6 νογὰβ 
δέειν Δα λύειν, θὲ δἰἰΓρθυι65 ϑοηθ ψ ]οἢ [ἢ 056 ΝΟΓΒ 
40 ποῖ Ὀθδσ, δἱ ἰϑδϑὲ 'ῃ ΗΘ ηϊβιῖς Οστθοῖ, πᾶ οὐ 8 
ψΠΙςῆ, ἑακοη αἴοπο, σουϊὰ Ὀ6 πη5801{40]6 ἰο {Π6 σοη- 
ἰοχί. [{ 18 πηδηϊδδί {Πᾶὶ ψα στηυβί ΙοοΚ δγοιιηα ἴῸΓ 
Β0Π16 ΟἾΒΟΓ δηά 7078 δαἰϊδγασέογψ τηοᾶθ οὗ Ἰηΐογρτο- 
ἰδτοη. Ι 504] ᾿πογϑίογα ἰᾶν Ὀθίοσα (Π6 γϑϑάθγ ζιυο 
ΜΏΙΟΝ 866ΠῚ 0 ΟΔΓΓῪ ψΠΠ τ(ἢ6πὶ (Π6 σγοαίοβδί ργοῦδ- 
ὈΠΙΥ ; δηα οπα οὗ νιοὶ, [1 τπηϊϑίακο ποῖ, ψ1}} ὃ8 
ουηά {πΠ6 ἐγ οηα. 

Ι, ἘΠαῖ Ὀγουρῆς ἔογναγά ὈῪῚ δοιὰ. 84] πηά 5115, 
δηα οΟΙ, δαηὰ αἴογναιὰβ σοπῆτγπχοα δηά {Ππ8ἰγαϊοᾶ 
Ὀγ Ργοΐδϑδοον Αὐἀδπ), :η ἃ 1)158θγίδιοη οἡ {686 νΌῦϑ65, 
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Οοίοῃ. 1789, ψηϊοῆ 15 δἀορίοα Ὀγ Βοβθοηϊῃ. ψῇῃο {ἢι18 
βίδίθβ ἴ[ῃ6 ποδάϑβ : δΔέειν οἵ λύειν, αυληάο 46 εἰαυΐδιι5 
οϑί β86γγο, ἰἄθπ οϑὶ δο οἰαμάδγο, οἴ ἀρογῖγο. «απ 
δηΐπ υδέογμπι οἰδυ ἀΘ δηΐιγ {ππ1θ 8, αὐἱθὺβ Ἰρδη- 
ἀϊ8 νϑὶ βο]νθηάῖβ, οἶδνθθ δ δηίγ: υηΐδ αυοά 
ἸΟὈἷ8 οϑὲ Ἰδῆυδϑ. οἰαμάογθ οἱ ἀρογῖῦ 6, 1ὰ 115. ἔμ 
ἐΐσαγο οἴ βοῖνθογσθ. ϑόγῶ Ὥοη δγδηΐ, 151 ΟὈἿΟ68 4υ]- 
ἦΔπ|, Ρ655.}1, νϑοΐθβ, γθράρυϊα, ααἴθιι5 νησιο δά- 
βίγιο 8 οϑία ὁσοϊ μἀοραηΐαγ, βοϊας184π16, ναΐνϑ ραΐθ- 
ραηί. (ΟΥ Ηομπιοσ. Οἀ. ὃ. 80Ω. 6. 447. ᾧ. 45. εἱ 9240. 
Ἐροίοσαβ σης 5. π}0 ]Δογ πὶ [Ὀοπ]η8Ρ, ἀοχίγᾶ οἰανὶπ), 
Βηϑἰγτᾶ ἔη68, [6 Π6η{18 ΔΡ. Μ. Α. (ὑδιιββθιπι 1 81:10- 
Ιαςγῖ8 Ὠδογαπ, ἰἀὉ. 15, ἴοι. ὅ. Απία. Βοη,, Ρ. 776. 
Δέειν Ἰσϊτυνς φαδηάο (6 ΡΘΙΒΟΏ18 υϑαγρϑίιγ, θυ γοροί- 
ἴον οἱ οσοίμαάογε ; λύειν, αἀπιϊξέεγε ; οὐρο νϑγίθσο ροβϑ- 
5818, “δὲ 41.108 ΓΟΡΌΪΘΓΙ8 (40 ΘΟο] 6818 τηθᾶλ 1ὴ ἰθγσζᾶ, γᾶ- 
απ 1ἃ οΥγ δρυα 1)ουτ ; 81 41105 8ΔἀΠ}186Γ18 (1η 66 016- 
518 Π168Π|} {461 1η γδίιιπὶ οι ἀρ Π6υπι.᾽ 

ΤΠ βυρροτγίουβ οὗ {ῃ15 ἱπίδγργοίδ!οη ὑγρο {Π6 51- 
ΤΉΪΪΑΓ ραββᾶρο οἵ Μαίί(. 18, 18; νυΐ (πΠ6 ψογάβ8 {Π6γρ 
τοίδίθ ἢοΐ 8016 ]γ ἴο δχοϊυβίοη ἔγοτ), οἵ Δι πη: 581] Οὴ ἴο 
{1π6 ΟΠαυτγοῖ, θὰ σΠΙΘΗ͂ν το [Π6 τηδηδραπ)θηί. ἀπά μ6- 
ΠΟΙ͂Α] τορυϊδίίοι οὗ 118 8615. ΤῊ ἄῦονα ἱπιογρτγοῖδ- 
το 4͵8ο ρίνθϑ (1 {Π|ηΚ) ἴοο ἐϊηιξέθα ἃ βΒ6η86, ποΐ ἴο 
τηθηίοη ἰῃδὲ 1 ψουϊὰ ἢ6 Ὠάγβῃ ἦθγα ἴο Κα {πἰηρβ 
ον μθῦβοῃϑ, 1Π ὨΘΌΓΘΙΒ [ῸΓ τηβου] 65. Ὑπδῖ (Ὠγιβί 
58 γ8 Ποΐ (ΓαιηδγΚ8 ΠΡ) ψ δὶ ρεγϑοης ποὺ 58|8}} 
διπά οἡ ϑαγίῃ, θυ ψηδὶ ἐλίησδ, Β66π|8 ἴο ἱπεπ͵δΐρ, 
{παὶ οὖν Τιοτά βρθᾶκβ ργὶγνιαγὶῳ οἵἉ ἐῤίηρδ, ἀιιὰ ΟἿ]Υ 
ΠΟΠΒΘΑΙΘΠΕΔΙΠΪΥ οἵ ρόγδοπϑ το Ὀ6 Ὀοιιηά δηα Ἰοοβϑά, 858 
Πανὶηρ σοηίϊγαοίοα συ] ὈΥ, οΥ 88᾽ θοίηρ δὐϑβοϊνοά 
ἔτοπι ἴΠ6 συ! οὗ, (ἢο86 τὨηρ8. [0 15 ν 6] οὐβαγνρά 
ὈγΥ Κυϊποοῖ, πὶ τπ6 ᾿ηᾶρθ ἰάθη ἔτοπὶ {Π|| ἤδψϑ 
Β66Ι8 ποΐξ ἔο δὰ οσοπέϊπμοα ἴῃ {686 ψοτάβ, θυζϊ (ῃδὲ 
{Π6Ὺ σοπίδίη Γδίπογ ἃ γμέίον ἀουοίοροηιθηέ οἵ [Π6 σαν 
8η(ἃ ροιυεγ' οἵ ΜΓ ἢ ΚΟΥ ἃγ ἃ ΒυΠ00] (οη ΨὮ]Ο 866 
Ατίιϑιηϊά. 8, ὅ4. ἃρ. ει.) 

Αἴον πιδίυγο Ἃἀο  ρογαίίοη, Γ ἀο οί ἰιοβιίαία ἴο 
δαορί, νι βοιηθ βἰ σῇ πηοα! Ποδίοη5, {Π6 Ἰηΐογργο- 
ἰδιίοη οὗ [ἱριεἴοος ἀπά δείάθη, ψηῃϊοῆ νγ88 ϑιῃθγασρά 
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Ὁ. Ηαπιπιοπῶ, Ῥγαροτβεῖ, (ἀρ Β 61}, ὙΠ τίηρα, ψπῖι-" 
ὕγ, ΕΠ ογοῖ, ϑοῃιθυβηοι, ἀπ Κυπιοοί. δΔέειν 9516- 
ὨΙῆδ5 (ὁ )ογ δία, τοῦ ΟἽΪΥ πὶ ἴα ΗΔΌΘΙΠΙΟΒΕ ΓΈ ηρϑ 
Θγροίυα! ν, (866 Πρ τοοί δηὰ Ὑ εἴ8.), θαΐ 4150, Ξαγ8᾽ 
πι|ποοῖ, ἱπ Πδη. 6, 8, 96. 11, ξ6.: 80 αἴδο πὶ ἴῃ (ΠΔ|}- 

ἄεο ἈδΡΑρΡηγαβθ οἡ Ναῃ). 11, 428: δπά λύειν (ΓΙ 
δα π᾿ (866 ἥρξδε. ἃς Βυχί. [μὸχ Τα]. ἴῃ ν. δηὰ Ηοὶ- 
τἰπσον. 1)155. ἄς ἴὕ5υ δετῖρε. ΗΘ. ἴῃ Ν'. Τ' 400.) ἀ6- 
ποίθ8 ἰσ ργοπομποθ ἐἰαισξαὶ, σοποοάο, ρμεγπιῖζ, ἀϊτεσέ, 
οσηδέϊέκεέα, ο. ΤῊΝ οἰαιβο οὗ [Π6 βοῃίθησα τὯδυ δ6 
τετιάοτοα : “ Ἰμαΐβοονοσ ἰπσὰ 8141} ἀθοϊαθ ἴντα], 
δπὦ σοποιίαία ἴῃ (ἢ ΟΠΌτγοΗ, 5ΠᾺ}ῃ} ΡῈ γαϊ θά, απὰ 
Ποϊὰ σοοῦ ψῃἢ Οοἀ." 

ἜΠΟα οἰπάσοης ψ1}} οὔβοσνο, {πα {{|8 86 η56 οὐ {Π6 
φου5 δέειν Δηἃ λύειν 15 {ΙΓ ΟΕ σΟΠΊΤΑΙΎ ἴοὸ {Παῷ ΨΏΙῸΝ 
οδίμιη8 αηοηρ (6 ΟἸ αβϑῖσαὶ νσείογβ, πὶ τ ἢ λύειν. 
(νόμον) 18 ΘΥΠΟΙΥ πιοῦϑ σ᾿ καταλύειν (ν.) ἴο σδγοσαΐε, 
ὅις. θυΐ πσ ισῆέγο, ῬΟΥἤδΡ5, ἴῃ {Π6 56η56 οὐποδάθ, ρε6ῦ- 
πῆϊ, Ἔχόθρί ἰὴ Ὠιιοά. ϑῖςο. "1, 97. ὅσα ἔγω δήσω οὐδεὶς 
δύναται χύσαι, οἴϊοα Ὀγ ϑεοϊήση. Βαί (δὲ 15 ἐδ ἐϊέθ-: 
ναὶ Οτοοῖς νοῦ οἵ δὴ Οτίθηΐδαὶ ηϑογιρίϊοη, «πιά 
τΠποέθέοτο 15 ἩΚΟΙν ἴο σοπίαϊπ [ἢ6 δαβίθγη ἰάϊοτη. ΤῊ. 
16. 80 ΟὈνΙΘΙΒΙΥ ἐπ 86ηξ6, (η΄ 1 8δπὶ βυτγργιϑο τῇ 
8.ποι ἃ ὰνϑ θθθη τῖϑβθά ΟΥ 80 ΤΩΔΏΥ ᾿ΘΔΓΠΘα ΠΊ6Π, 
ΔΉ ΘΒρΘΟΊΔΙΥ ὈΥ 850 σοπβαπιπιδία ἃ ΒΟΠοἶ ΔΓ 45 ἦ)65- 
56 1πηρ, Μη Πδ5 1ἢ Π|8 δα οὐ] ] σδΡρδΟοΥ ᾿πίγοάαπορά 
ἐνομοθέτησα ἰπῖο {πὸ ἰσχί ([ὃγ δήσω), ἃ τηδηϊ65ι ρ] ὅ55, 
ψ ἢ ἢ ποῖ ὄνθὴ (6 (δβι: ΠΟΠῪ οὗ α {πϑηβαηαὰ Μϑ8.. 
οου]ά τηδυςα., πὸ (ο΄ ΤΈΓοΙῖνο. 
ὙΠ 5 πο ἔοτ ([Π6 ΟΡροβίςΙοη ἴπὶ λύειν. ἜΠ6 ρῇΓαβε 

δέειν νόμον 85 παύϑῦ δ6θη ργοάιυςοα. [ἤἅνθ, ἢον- 
ονογ, τποί ψ (ἢ ἃ ραββαρο τ ΠΙΟΝ σρργοαοῆεϑ ἴο 11 1ἴπ 
ϑόρι. Απητίρ. 40. εἰ ταδ᾽ --«--“ἔγω Αύουσ᾽ ἂν ἣ ̓ φάπτουσα 
προσθείμην πλέον ; 

Τῆδῇ ἴΠ6 ἄρον ρούοῖθ ΨΈΓΘ ΘΧοΓΟϊβοα Ὀγ Ῥοίογ, 
1η ΟΠ ΠΉΡΠΟΝ στ (Π6 οἴμοῦ ΑΡοϑι1[68, [5 πη ϑριιξα- 
16. 6 παρά ΟΠΪγΥ διἰἰνετὶ ἴο {Π6 ἀδοϊβίοπβ οὗ [Π6- 
Οουποῖ! Ποία δὲ Φόγαβαϊθιη, ἤθη ΠοαΓΥ (Π6 Ψ Ποΐο οὗ 
16. Μοϑαῖο γΐπα] 1ανν ᾿νᾶ8 ἰοοδοά, σίνθη τ, ἀπ ΔΌτο-᾿ 
σαϊοά, θὰ ρμαγίέ' νγγ8 ὕσιπα, δια 511} Πα εἰ σὈ] ἐσ αἴοτυ." 
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Τὴ γαῖ, {Π6 ἰδσηθ ἐἢ ἘΠ ΘΕΟΣ δΓ6 50 σοιηρτοἤρῃ-. 
δῖνθ, Ἐπ8ὲ {ΠΟῪ τῆδνὺ ψγ 6 }} ἐποίμεεϊο αἰξ {ἢ τη άβεγθβ ργ- 
βιιοὰ ΡΥ πε Αροϑῖϊ65 ἔον Ἐἢ.}6 Θϑέδ 8 πος, ἀπ ογάϊ- 
ΘΔΕΥ ΓΟρ δεοπ οὔ Π6 ΟΒΌγας ; ὄνθη ὈΣπαϊηρ' ΔΠα Ἰο08- 
ἱηρ. 2ὴ 85οίΠ6 . δηῃᾶ πιοῦθ βσυγϊαίῖνα 86η86, 1. 6. σοῆ- 
ἀεί ηρ δὰ ρθοϊνὶηρ, ἃ ρον ῦ ΠΟ. 6 Κποῦν τγᾶ8 
᾿ιοϑίοψοα, ἕξοι [ὴ6 ψοτγάϑ οὗ ζοῆη, 90, 29, ““ γοβο- 
ΒΟΘΥΘΕ 3518 γ6 ΤΟΡΝ, ἘΠΘΥ ἀγα γϑρητοα ; ἀρὰ ψῃοδε- 
ΒΟΕΥΘΥ 5105 γα γοίδι:η, [ΠΟΥ 9Γ6 Γεθ :᾿ἡ δη6, διηοηρ 
[Π8 τοϑὲ, ψῃᾶὶ Ὁγ. ΜαΟΥ ταῆρθβ ὑπ 6 Ὁ ἢ18 δεσοπα 
»οϊηέ, 1. 6. ἀϊγοοϊίηρσ [Π6 Ῥαγιηθηῖΐ οὗ σοΠ ΓΙ ΟῚ ἔῸΣ 
{Π60 πιδἰ πίθμδηξο οὗ στη: ϑίθῦβ, δηα (86 το θῇ οὗ ρῥίοι5 
Ῥονο. Εοε 9 [9 {πΠ6 βόγγος οὗ νου ΚΊῊΡ πηγάο]θξ, 
ΤΟΡΒΙΟΝΙΗΡ ἀἰβογάειβ, οὐ ΜΗ οεπρ᾿ ἔἤρπι, ἔλαΐ ννὰβ ες- 
ἐγαον ἀΐπανν, (τὰ Δ )Ὲ 85 8η δἰξοϑύδεοη οὗ Ἐπ ἀἴντης 
Ἰεραίίοη,) δΔηα ἀο685 ποῖ βθϑθ) ἴο 6 δἀγεσγίθα ἴο ἴπ (π6 
δθονθ ψοξγάϑ. 

Εἴμα!γ, ἴο 86 ἐδο. ΠηρΓεβϑῖνα ἀπ6 οἰοχαδῃί ἰ8Π- 
συδρθ οἵ Πγ. ΜαθΥ, ν᾿ σἤσνοῦ οὗ (ἢ 6 ἀἄθόνα ᾿ηξοῦ- 
ργϑυδείθηβ ΡῈ δέοριθάα, ἴῈ ψ1}} ϑιρροὶν πὸ ρτοιπᾶ οἱ 
οουμῆ θησο ἐο 6 (ΒΓ ῖ οὗ ἔοπιθ. δε ὑγδῖβθ θ6- 
βδῇονθα ὉΡΟΗ, δ (ἢ6 ρον Ε15 Ἔπίγυϑέοα ἰο, ἴῃς “)Ὀο6- 
ἐἰε Ῥεοέεν, Μ1}} ποῖ "50 }} [ῃ 6 Δβϑαρίου οὗ δὴν ρϑου- " 
Ιῶὼν ῥγεσοραίίνο το [88 ροπέδῇ)» οἵ {πὲ 8βε6. ἘνθιγῪ 
Ρϑιί οὗ (6 βὰς μαν τς ἀφοϊαγαῦθη σοπίδι θα ἴῃ {1115 
ϑέξάγοθβ οὐ ΟἹ ογσὰ ψ8ϑ, ψ6 Κβον, σοι ρ]θῖοὶγ ἔμ} 
1644, θὲ βυεεῖγ' ποὲ ἰπ βοἢ ἃ ΠΊΔΒΒΘΓ 88 (0. ΒΙΡΡΙ͂Υ͂ 
ονθὴ (86 5ῃηδέου οἵ ἃ γϑάβθῃ ἴον ἀθέϊῃυσιωρ ἔγοπι 1 ἘΠ 6΄ 
ΒργθιΔοΥ οὗ δῖ. βίο 1ἢ 86 ρ Υβϑοηβ οἵ ἢ18 δπζοο- 
5078, ΟΥ 186 τρῃῦ οὗ 7πά!1ς14] ρυ πη πηθηξ δη ἃ Ρ]ΘΠΑΓΥ 
δρβοϊεμίθη, οἸαἰπηθ, 8ηἀ οχθγοῖβθά, 1 ἴο0 τΔΏΥ ἔδβίαὶ 
᾿ϑέϑποθβ, ὈΥ 1ῃ6 Ὀρροποηΐβ οἵ Ργο(οϑεαπίϊϑιῃ. ἡ 
(8. 538δ)θοῦ 10 ἂν ποῦ 6 υπρϑ!ίηρ ἰο- οοσπέγαϑε {Π 6’ 
ψ 6 }}-Κποόνη. ἰδηρθαρο. οὗ πιοάθσηῃ (ὑδέμο οβ ἢ ἐπδὲ 
οἵ 8ι. δγοίῃηο, 385. ψθ με 1ἴὲ οχργοβϑϑά 1η: ἢ!9 (ὑοπι- 
τπθηΐ οὐ ἐλῤὲδ ράϑβᾶρο, δῃά οχίγδοίθα Ὀγ Ὑεἰβίοίη : 
“«δίυπι Ἰοοιπ ΕΡΊΒΟΟΡΙ οἱ Ῥγεβογίθγι Ποη ᾿η:6 Πρ εη- 
(65. Δαν! 5101 ἀ6 ΡΗΔΙΙΒοσα ΠΣ αβϑυσηιηΐ ΒΌρΟΓΟΙ- 
119, εὖ νθ} ἀδπυηθηξ ᾿πηθοθηΐθϑ, νοὶ 8 Ινογα 86 ΠΟΧΙΟϑ. 
ατϑιΓοοΐυγ; σὰ ἀρ Π)θαπ που 56 πΈθ 14 βασεγάο- 
(πὶ, 564 τΤρογυμι νι8 αιυιδογαῖιγ.ἢ 
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40. διεστείλατο. Διαστέλλεσθαὶϊ 5]5Ὲ1Ά.65 Βοηῃγδί! πη69 
ἐπιρογαΥ6, ἸυΌΘΓΘ, ἴο 8.ΓἸ ΟΕ] Υ σἤδγρα (566 (ὐδίηθι. 8ρ. 
Ῥο].) δηά, ψ ἢ ἃ περαίϊνα [Ο]]οσίηρ, ἴο τηἰφτάςςξ. [0 
18 ΓΑΓΘΙΥ τι564 ἴῃ (18 56η86 ὈΥ (6 Οἰασδιοαἑ νυτιῦθ Γ8, 
θαΐ Δη δβχϑίῃρ]8 ἢ848 Ὀ6θὴ ὑγοάμποθα Ὀγ Μιυμηίδα ἔτγοιῃ 
Π)ιιοά. δῖς. 262, ὙΥ οἰβϑίθϊ ἢ ἢδ5 βοὴ οἴμογβ. [1{ οἴβηῃ 
8 1ῆ68 ἀϊδέϊποέὲ ἀοβηῖο, ἴο ἀθῆβηϊοὶν ἀδίθγτ!ηθ ; 
ἔγοπη ἤΘΠΟΘ ΓΙ865 {ἢ15 οἵ αἰβογίὰ Ῥγϑοίρογο, 1π1ρ6- 
ΙΆΓ6. πο τγρδαϊηρ ἐπετίμησεν, ΜΏΙΟΝ 18 ἔοι ηα ἴῃ 
{πΠ6 ΜΝ. 15.4 ρἷοββ, οὔ ἀθγινθὰ ἔγοιῃ (ῃ6 ράᾶγϑι1 6] 
δα. 

᾿ 21, δεῖ αὐτὸν---πολλὰ παθεῖν. δ8ο Ηοῃ. Οἀ. κ. 465. 
ἐπειὴ μάλα πολλὰ πέποσθε. ε. 228. ἤδη γὰρ μάλα πολλ᾽ 
ἔπαθον, καὶ πολλ᾽ ἐμόγησα. Μαιῖκ ὅ, 26. Ηον. Α. Ρ, 
412. Θιι! βιυάἀοι ορίδίδπη ουγϑὰ σΟΠΕΏρΡΟΓΘ τηθίδῃ), 
Μυϊίὰ (υ} ἔδοιίααα Ρυθγ. 

2]. ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων. Μεπροῖβ οἵ {Π|᾿ μι] ς 
βΒοηδία, ργϊποίρεδ, ποῆ δοίμηι οἱαΐο, δε αἀϊσηϊέαξε. 
ΕἸγϑί σδ] δα ρμαΐγδδ, [ἤθη δεμαΐίογοα; αἰβΕ  ρυ ϑῃ6ά 
ἴτοπι [06 Ῥθορῖίθ, δῃά ἰϑγιηθα ΞΡ). ὅδ9 16 συνέ- 
ὄριον 18 ἢΟΐ ὉΠ ΓΘ]. ΘΏΓΥ οα]]6 ἃ τὸ πρεσβυτέριον ἀπά 
ὙΠ ας Απα βνϑῆ πον ἴῃ 1ῃ6 Εαβί δοῆδ 15 ἃ Ὠδῖη6 
οἵ ἀϊσπὶέψ απά οἤοο. 

21, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρα ἐγερθῆναι’ 18 ρῇγαβα ἀ6- 
Ὠοία5 αἴϊεσ ἔνο ἄδυβ, 1. 6. [πΠ6 ηθχί ἀδὺ θιυῖῦ οὔθ. Αἢ 
τἀϊοτι ἴο Βα ουμὰ ανθη ἴῃ (6 (Ἰαββίςδὶ νυ υ 6 ΓΒ ; ἃ8 
Τηαονά. 7. 756. Ῥαι]υβ, ΤΉ 1655, ὅο. ἄδην ταί (ΠγΙβὲ 
ἴογοβαν δηὰ ργβάϊοίθα [118 ὑθϑανγοοίίοη ; δηά [ΠΟΥ 
ἢδνα ἀδνβαα τηΔηΥ 800 116 Πγροίῃ 6565, Δη4 ἤηδ-βρυῃ 
ἸηοΓρεθίδί θη; ψὨ]οἢ, Πούγανοῦ, ΟΔΓΓῪ ΜΠ ἢ {Π6πὶ 
ΒΟ ΓΟΟΙΥ ἃ νοϑίρα οὗ {, ογ ὄνθη νϑγιϑι πα 6, 
ΔΠ4 ἤανα Ὀ6Θη ἃηδνεγεα δ ἰᾶγρα Ὀγ διιβκίης, ΕἸδί, 
ΒδΙηΠαΓά, δηἀ Θβρθοία!]ν Ὀγ Κιυϊηοσὶ, ψ]οβ6 οί ρΓα- 
Β6η.8 ἃ σΔΙ 6 [Ὁ] αἀἱροδί οὗἨ νῇῆδί 18 ἱπηρογίαπί ἴῃ {Π61Γ 
{γτὰςοίδβ. [πηυδὲὶ ποῖ ΟἸὨΠ δὴ ορβογνδίιοη οἵ Εοβθητα θοῦ; 
Πδιηοὶν, (Πὰ0 (ἢ6 Αροϑι[65 Ἰηἀοβά σοῃξδββοι {Π δὲ {Π 6 Ὺ 
ἀϊά ηοΐ πηαἀροιβίδη {{Π|686 βαγίηρβ οἴου Γοτά. (Μαγκ 
9, 82. 1ικο 9, 45. ὃ 18, 84. 9οἢ. 90, 9.) αι (68 
σαιι86 οἵἉ [ἢ15 18 τηλη 88. ΤἬοΥ ἀϊά ποὶ ππάἀογβίδης, 
δροαιιδθ ἰἰξ6 ΘΟΙΏΠΊΟΠ μοΓβιιαϑίοη οὗ {Π6 96 γ»γ)18 σοῃ- 
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σργηϊηρ (Π6 ΜοββιΔἢ 88 80 ἤχϑα 1η {Π6]Γ. τη ἦδ, 85. 
ἴο Ῥγανεπί [πθπὶ ἤοπὶ ογθάϊηρ 18. ΓΟρΡΥ θη Δ 0 Ώ8. 
σοΟΠσΘΓΏΙηρ ἢ18 ΓΟΒΟ ΓΟ Οη. ΝΝ 
 ὩΩ, καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος. Οη (Πα ἴη- 
ἰογρσγοίδοη οὗ {π686 ψογαβ (ἢ ἢΔ8 Ὀδθη της 
ΠΟΠΙΓΟΨΟΙΒΥ. [0 866Π18 ἴἰο τη6 (δ προλαμβάνω ρΡτο- 
ΡΟΓΪΥ. πηθΔη8 ἴο ΔΚ ὈΥ {Π6 Ὠδηά, ΤῊΝ ἄταν οἡ Οἥδ. 
8146 ; δῃ δοίίοῃ υϑυδὶ ἴο ἴῃ 086 ψῆο ἔῃ} ΠΑ Υ]Ὺ δαν!βα, 
ΟΓ ΨἘοῸ οἤϊάβ οἵ σϑιηοηβίγσαίθ Ψ1} Δηοῖ γ. δοῇ!]. 
[χ. ρῖνθβ δὴ βχϑιῃρῖο ἔγομῃ Ρ] αΐδγοῃ. Τὸ σις 1 
δαά, Ατβίορῇῃ. 1,γ8. 1128. λαβοῦσα δ᾽ ὑμάς, λοιδορῆσαι. 
βούλομαι. ὅο ΨΗΠ ἃὰ5 ἰδ 18 νυ]ρανὶν 8414, “ὅο ἐαΐκο. 
οἤ6 ἔο ἐασΐ;" ψῇθγθ, οὔβογσνθ, ὈΥῪ ἴθ ὈΧΡΥΘββίοη 0 
ἑαδά 158 τηϑϑδηΐ ἴο ἔαζ, 1. 6. ἴο σἢϊα6. Ν 
Ὡῷ, ἤρξατο ἐπιτιμᾷν. ὙΠ6 τηραηϊηρ οὗ [18 πογὰ 
τοδί ἢοΐ θ6 ἴοο τιον δέγαϊηοά. [10 τθγοὶν ἀδποίεβ. 
ΔΒ δοι(Ιοηδίοὶγ σὨιαΐηρ; [κ1π| ἔογ Πα] ρΊηρ᾽ ᾽ῃ βυοἢ τη6- 
ἸΔΏ ΟΠ ΟΙΥ ἐογοθοά!ηρ. β 

Ὡῷ, ἵλεώς σοι. ΤΊΙΘ ΡἤΓΑ86 18. 6 Πρε1ς4] ; δηά ἐο σοπ,- 
ΡΙεία 16 ταυδέ 6 ΒΌΡΡΙ164 [ῃ6 ψογάβ Θεὸς ἐστώ, πιῖδα- 
γοαίμν. ἐωὶ 7 ομδ, ργορίξιιι οἱέ υοδὲς ΠειΘ. Τδαῖ 
ἵλεώς ᾿γἃ8 ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ΔρΡριοργίδιθα ἴο 118 86Π86. »7γῸ- 
»εέϊμιβ 18 Οἶθαγ ἴσοιῃ (6 ρϑβ8αρθ8 οἰϊδά ὈῪ δ τι: 1η, 
ἼΠ15 ἔογσταυΐα ἀπᾶννοῦβ ἴο ἴπΠ6 ΗΘῦτονν ὁπ 7 ΓΙ ΤΊ, 
1 1 Ῥαγαὶ. 11, 19: ψἤθγα 1Πῃ6 δορί. γτθῆάθγβ ἵλεώς μοι. 
ὁ Θεὸς τοῦ ποιῆσαι τὸ ρῆμα τοῦτο. Αἀά, 2 ὅδη), 20, 90. 
429,19. Οδθηδϑ. 48, 28. .08. Αηΐ. 7, 11, 8. Νοΐὲ ἀ19- 
5: ΠῚΠΔΓ ἰο {Π18 18 ΟἿ οὐ ρῇγαβϑο σοά ἐογδιά} ΤΏυ. 
ἴῃ 1 Μδςο, Φ, 21. ἵλεώς. ἡμῖν καταλίπειν νόμον, Οοα 
ἔοτθιϊα τΠδὲΐ να δῃουϊαὰ ἰθανθ 8 ἴδν. ὍΤῆδ [Ὁ]]ον-. 
1ηρ᾽ ψογάϑ, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο, ΔΓ6 ΘΧοροί!ο] οὗ ([ἢ6 
Ῥγθοράϊηρ; ψίθγα οὔβογνα {Π6 τ86 οὗ {π6 ἔπίαγα ἔογ 
{86 ορίδίινα, Ηοὀναϊοὸ, μὴ γένοιτο. (Κυΐη. ΒοΒβθΏῃ,. 
δηἋ Κυρκϑο.) 

28. Σατανᾶ. Ἡρῦτ. Ἰῶῦ, σψ θοῦ τῃ6 δορί. βοιηδ- 
Εἰ π68 τοηθγ5 ἐπίβουλος, δὶ ΟἴΠΟΓ {1π|65 διάβολος. [ἐ 
ΒΟ ΕΥΟΓ ἔγοαι ΘΠ ΕΪν 81:0 η1ῆ68 (88. 1η δάπι. 19, 28.) δῇ 
ΘΝ] σοιιηβ6 ]||ογ ; δηα 50 Ῥϑγῃδρβ 1Ὁ ΠΊΔΥ ἢδΓα;. 4. ἀ.᾿ 
“ς {7πάδγ {πΠ6 δρρϑάγδησθ οἵ διδοῃπιοηῖ, ἔμοιι ρῖναϑὲ 
26 (ῃ6 ψογβῦ σουηβεὶ.". δοὸ Κοβϑθηπι. δπὰ Καυϊποοὶ. 
Ο ΜΟΙ... ως 8 "" , 
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Μοὶ οἴξπογ Οοιμιηδηξαΐογβ (1 ὅ5.}}}.} (Δα 1{ ̓ π {Π6 
8686 οὗ απ αάἀνενϑανψ. 

28, σκάνδαλόν μου εἷ---ο δηάιομίο ταιδὶ 65, 1. 6. Ὀγ. 
ἐοδίογιηρ τ[Πδὲ ΠΟΙΓΟΓ οὗὨ ἢ18 ρα] δηα ΠΟΙ 10.118 
ἀραίῃ, υῃιοῇ δὲ νΔΓΊΟῸ 8 {10165, ΤΏΟΓΕ ΟΥ [6858, ὨαΓα886α 
Ψε8ι18. 8ὃο οβοῆ. Βυΐ Κυϊηοοσὶ, 1658 ἸυἀϊοϊουΒὶν, 
{2Κ685 σκάνδαλον. ἴῃ [ἢ6 8686 οὗ δεάμοον, δηα συλ αὐ- 
υὐδαγ: ἃ8 1 Μαίίῃ. 4, 10. β 

43, οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ. ΤΠΐδ ἔογηλυΐα, Ὡς 15 
1]διταῖοά ἯΥ Αἰβοήι; ΒΡ6], Κυρκο, δηᾶ. Ν᾽ εἰβίβίϊῃ, 
8: σπ1ῆ68 ἴ0 τηϑϑη ““Μ6}} πο] π6 το, νψ6}} αβδοίθα. ἴο, 
ἴο [Δ6 ΟἾ Θ᾽ 8 8146, [ἸΟῪ ΟὨ Θ᾽ 8 ογάθι8.᾽ . 

24. εἴ τὶς θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν---- 6 ΤΥ αἰδοῖ ρῖο, 
ΘΠΊΡγϑοΒ ΤΥ το] σίοη. ΟΥ̓́ [18 ἔογπμιῖα, δῃὰ {πὸ ἴοὶ- 
ἰονίηρ, οὔθ, αἴρειν τὰν σταύρον αὐτοῦ, 8.86 ποίθ ΟΥ 
10, 88. ' 

ῷά4.. ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν ---- ἰεἴ Πἰπιὶ ἀΘΏΥ ὨἰΠΊ86 
παρίεςοΐ ἢ18 ργοβογνδίίοη, ποΐ ν]8 ἢϊ18 16, ζο. ὙΤΠ]85. 
ψογὰ ἀπαρνήσασθαι ΔΏΒΜΟΘΙΒ (0 1Π6 Ηοργονν ὈΝΏ, ἴῃ 
18. 81, 70. ἀπά 15 ὈὉν 6 δερί. δοιῃθίηγηο5. τε δσγεᾶ 
ἀκαρνήσασθαι, αἱ οἴἶοῦ {{π|68 ἐξουθενεῖν. ΟἿδ6 ΠΙΔΥ 
οοιρᾶγθ Αοὶ 20, 24. οὐκ ἔχειν τιμίον τὴν ψυχὴν αὑτοῦ. 
δηὰ κε 14, 96. μισεῖν τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν. Καίη. 
Οείσθῃ δηὰ οσοῖηα (αρ. Βυϊῖκ.) δρρίυ [88 Ἄἐχσργδϑβίοι 
[9 Δρδῃοῃΐηρ νίς6.  ἼΝ 4130 ΒΌΙΟΘΥ, 1, 494. 

45. ὅς γὰρ ἂν θέλῃ---αὐτήν. ὅδε Ὠοία οὐ δι. 
10,89. νεἰϑβίοϊῃ σοϊραγοβ [6 [Ὁ] ον σ᾽ Ρδβ8α 68 : 
ΡΙυί. 1,.109. «. ῬοΙΐγνὈ. 8, 68. (ἰς. δα Ἐδμμ}. 14., 4... 
Θυϊΐηι1}. Π εο]. 877. ϑγπθβ, Ερίϑί. 112. Τὸ νοῦ 1 
δα, Ὑπαογά.. 2, 422. καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀμύνασθαι καὶ 
παθεῖν μᾶλλον ἡγησάμηνοι ἢ τῷ ἐνδόντες σώξεσθαι. 

Φθ. τί γὰρ ὠφελεῖται. 'ΓὨΪ5 15 8η 6|11|ρ815 οὗ κατὰ. 
Ἐὸσ 85 ὠφελεῖσθαι ἢδ8 ἴῃ {ΠῸ δεοίξνα (Π6 δοουβαῦνε οὗ 
[Π6 Ρογϑοη δηά δηοίπογ οὗ {π6 {πίηρ᾽ ; 80 ἴῶ [86 ρ48- 
81ν8 1ἴ ΓΟίΔΙ8 ΟὨΘ, 8η4 οἰδῆρθδβ [Π6. Οἴβοσ 1ῃἴο ἃ πο- 
τηνε. οβθηιῃ. ΤΠ15. 15, 1 {ΒΊΠΚ, 4 Ῥγουθγθιϊαῖ 
ΘΧρυθβϑίοῃ, ὙΠΙΟἢ «6518 ΣΉ Βίογβ ΠΌΤ ἰδ ρΟΓΑ] ἴο 
Βρι δ] δρρΗσαίίοη : ᾳ. ἀ. “1ὖ τὰ {ΒΚ δὰ θδγίῃϊγ. 
δηἦ (ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ [1{6 ΠΑ ΡΙΥ Ὀουρΐ, δὶ τ δέον ργίοα, 
Ποῦ ταῦ] ἸΠ07Ὲ ἃ ἡ ω ἢ δΔη( οἰογηδὶ οὔΦ. (δοα 
ΟδρΡ. δῃὰ μι 0γ.) Κυΐποοὶ, στὰ ἴοο ϑυκὶὶ 
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Βα! Διο ἢ, ἱπίθγργοίβ "(ςοπηρασηρ 1ὰκα 9, 25.): 
“Ὑγ7Π4ῖ Ψ|] 1 ῥγοῆϊ γοιι, Π γοιι 51.411} αν γϑςοινοά 
4}} νου αν δἀνδηίαροβ, Βοηοιγθ, ὅο. θὰ“ 884} Ὦᾶνα 
Ροηάογθά γουγβο ἢ τ 156 γα 16 ἢ 

960. τὴν δὲ ψυχὴν αὑτοῦ ϑημιωθῆ; ὙΠα ἀϊβδγθηςθ 
Ὀούνοθη (ἢ 6 Οἰκροῖοαὶ Δ Ηο] θηϊβεῖς ὑ86 5. {8 5: 
(86 (Ἰα8816 5 86 (Π6 ἀκαέϊυο (5 ΤΠυςγά.)}; [Π6 δαοτοά 
ΥΓΙΟΓΒ. 1η6 ἀοσομδαξζυο. ΤΠοιρὴ ΥΥ εἰβίθϊ η σχαοίθϑβ 
Ἡδετγοάοί. 7, 89. δὰ Αρδίῃ. 8. ἃ8 Ὄβχϑιῃρῖθβ οὗ (π6 
δοσυϑδαίίΐνθ. [1 πηιϑί ποίΐ οχἵηϊί 9 οὔϑοῖνο, (ῃδξ (ἢ6 
νογά ϑημιωθῇ λδγε σοη Δ 15 πο Δ] ϑίοη (45 Ποαάτι ρα 
ἔλποῖθα) ἰο υπάογροϊηρ σαρὶία] Ἔχ θαι 10}. 

26. τί δώσει ἄνθρωπος ἀνταλλάγμα τὴς ψυχῆς αὑτοῦ ; 
δι τ Γ ΡΔ 858 ρ.6 5 ἅτ αυοίοα ὈΥ Ν᾽ εἰβίθιη ἔγτοπι ΗΌπι. 
Η. 401. Ευτιρ. δαρρ. 776. Ρίαι. 4ὅ8. Ὁ. ΖΈἜβοῃγ!. 
Ῥεοτιβ. 844.. αἷς τοῖς θανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ, Οἰπον 
ΡΆ 8888 ΠΔΥ 6 ἰοιιπά [ἢ ΡΙΠοΐπ6 1} 8 Γὰπ|. Βεῆσχ. 
ΟἿ {18 ραϑ8ᾶρα, 84η6 ΕἸβηογ. 1 δάά, ίθδη. 8ρ. 671. 
5. ΨΉΘΓΟ ἢδ {6118 ὰ8 {Πα δοοΙαίθβ 844, Τιμιώτατον 
τῷ μὲν ἀνθρώπῳ ψυχὴν εἴναι" δεύτερον δὲ τὸ σώμα" τρίτον 
τὲ χρημάτα' πῶς ταῦτα πείθοντος ἦν ἀργεῖν" Ὃς τῷ μὲν 
τὰ τῇ φύσει δεύτερα, πρὸ τῶν ἀμεινόνων ἄγειν. ΨΙΔΘ 
ναοῦ. Ἑυτὶρ. ΑἸς. 808. 

Φ7. μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεεθαι. ὟὟῪ ἈΠῸΥ 
τοίους (ἢ 686 ψογάβ ἴο (ἢ γ 5.8 κέῤραν δαάνρηΐ, [ῃ6 ἀἄδγ 
οὔ γυάρπηοηί (Βοπι 866 ἴῃ ΕἸ516 γ8 δρϑίγδοί οὗ 815 οὉ--᾿ 
ϑΟΓνΔ(Ι0η8); ρας Οτοίίι5, δίπιοη. Β οβοπτη. δηα υϊη. 
ἄς. ἱηζεγρτγοί (Π6 ψοτγάβ Οὔ ἴΠ6, 3, "δὲ δάνροηϊ. Κιιηοε] 
(ἢ. ρΡοϊηΐ8 οιἱξ ον ᾿ὩΟἢ πΊοΓα 5011 4016 {Π18 1ηἴετ- 
ρου 9 ἰο {π6 οσοηΐοχί. “Ῥρίογ, νῆθη (ἢ γιϑί 
δα βϑροόκϑῃ οὗ {Π6 οαἰδηλ 165 ψ ὨΟἢ Πιιηρ' ΟΝ ΘΓ Πΐπι, 

8η4 18 ἀφδαίῃ, μδά δάν:βεὰ ἢΐπι ἴο ἀνοϊα {π6 ἀΔΏΡΕΓ 
οὗ {86 ἀραδίϊ, δηὰ ποῖ δηάισο {πὲ βιιοῇ Ὀπιπογιοα. 
σαἰδι ἶ68 βῃουϊα Πάρρθὴ ἴὸο πἰπι. Βυΐ 6808 ἢδά 
ϑῆθνη τῆδί 1 νᾶ8 ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ [ῸΓ ἢϊπὶ [0 ρογίοστῃ 
188. ΨῈΠ} οὗ 8 Βδίδοσ, δηὰ (λδΐ ᾿νυῆοθνοσ ψουϊὰ ΡῈ 
ψ γὮΥ οὗ θεὶπρ ο4Π|6α ἢ 18 [Ὁ] ΤΟΣ, πιυϑέ Β6 σοδάγ ἴο 
ὉΠΑΘΓΡῸ 8ἢ β8ογίϑ οὗ οδ δ 68, ὩΔῪ αναπ δι πη ἴο 
ἀφϑδίῇῃ 1861}, ἔοσ (Π6 88Κ6 οὐ ρτγοίαββίηρ [18 τϑ ρίοῃ : 
(μᾶΐ ὙΠΌΘΕΣΙΣ τνᾶ8 80 τηπά δα, δηὰ βῃονεα [18 ΡΘΕ 

ας 
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οί ὈΥ ψογάβ δηά Ὁ ἀθϑάβ, ψοιϊά θ6 τϑεοοιῃρθηβοά 
ἢ ϑυρτγοίη ἰδ] 1οἰῖγ, Ὀοΐῃ ἴῃ (ἢ15 [ΠΠ6 δηα τη (παῖ 
ΜὮΠΙΟὮ 15 ἰο σοῖο. Τὸ σᾶ], ἢονονογ, ἴΠπ6 βοσγοῦν οὗ 
ἢΪ5 ἀ18ς1}}68, Πα δά ἀ8, {πὶ ποι ν  βίδπαϊπρ [ἢ6 ογαοὶ 
ἀδαί δηά οδἰδη 168 ψ ὨΙοἢ τηιιϑὲ 64} ὨΙπη86] δηά 
ἢ!5 [ὉΠ] οὐ 8, 15 αἰ ρπ!γ που] ποῦ θ6 1 [Π6 ἰεδ8 ἀ6- 
ῬΓαββθά, ἢδῪ σαῖθογ [Πδ ἰδ ψου]α ΔΟΔΌΓΘ ἢ ἴΠΟΓΘ886 ; 
ἴον τι (Πογα ψου]Ἱά μ6 ἃ ρίογίοιιβϑ τηδηϊοϑίδίοη οὗ 
ἢ18 ΚΙηράοπι, δηα (ἢ (ἢο86 ψῇῆο δά ἀδβριβεα δηά 
ορμοβοά Π[8 γε! ρίοη ψουὰ βυβαγ ρυπίβηπηθηί ; δηά 
Ροιηΐβ ουξ [Π6 σογίδίηυ οἵ {{}|8 Ἔνθηΐ 80 ἢ] δῖ], ἃ5 
ἴο ἀφοίαγο {πδΐ δὴν οὗ ἢιἰ8 ἤδᾶγογβ ψουἹα θ6 δυθ- 
ΙΓ Ώ65865 οὗ [ἴ. 

27. ἀποδώσει ἑκάστω κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 80 Επι- 
τὶρ. Απάᾶγ. 741. ἔργοισι δ᾽ ἐργὰ διάδοχ᾽ ἀντιλήψεται. 
Αμά Τιαςοίαη, οἷο Ὀγ ΤΠΠ]Ὲσ ἀρ. )οϊ[: Καὶ ἐστιν 
ἐν οὐρανῷ βλέπων δικαίους τε κἀδίκους, καὶ ἐν βίβλοις τὰς 
πράξεις ἀπογραφόμενος, ἀνταποδώσει δὲ πᾶσιν, ἣν ἡμέραν 
αὐτὸς ἐνετείλατο. 

28. γεύσωνται θανάτου---πιογῖ. [Τἴ ῬΤΟΡΘΟΤΙΙΥ 8ΙρΏ168 
ἴο ἔγγ, δαὶ, ρογἼοαεῖνθ, θ6 ραγίδικοσ οἱ. 418 δρρ!ιθὰ ἴο 
ἀεαΐξ, τῷ ῖΒ σοηῇηρα (ο {π6 Ηφορῦτγον νυτιίοτβ. Βαυΐ 
{({η6 Οτοοῖκ (Ἰα55105 86 1 οὗὨ οέλον ουϊΐδ; 85 γεύεσθαι 
μόχθων, ϑορῆ. Ττ. 1108. Επτρ. Ηδο. 875. γεύεσθαι 
κακών. Ήοτο. Εὐγ. 1868. γύεσθαι πόνων. Ῥαυιβδῃ. 9, 7, 4. 
κακών μεγάλων γεύσασθαι. Ῥαιυδϑη. 10, 89, 1. κακών 
ἀπέλαυσαν ἀνιάτων. Απηά ἴῃ Ατϑίορῃδαποβ ψὰ ἢηᾶ 
γεῦσαι τὰς θύρας. δο Με. ὴὲ᾽οβϑίοῃ ᾽48 ργοάυςθρα ἔγοπι 
ϑΏΔΚΒρΘΔΓΟ, ἐαδέθ ψοιιῦ" ἰθρ5. ΓΠ15 56η86 18 4130 (οπηὰ 
Ϊ ἃ ἘυΕη ιν ψοτὰ οὗ [6 Ε͵δποῦ ἰδηρσυαρα, ἐάξον ἴδ 
»ομἶς, 66] οπς᾽5 ριι]88δ. ὅ66 (οίρτγανο᾽β Εἰ. Ὠ1οῖ. 

28. ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. ΤΠ18 Βριγίίαδὶ 
Κιηράοπιμ δα 118 σοΟΠ ΘΠ ΟΘΠΊΘηΣ δ Γ οἷν Γ,οτα ἢ Β 
ΓΟΒΌΓΣΓΘΟΓΟη δηἀ δϑοθηβίοη, ἤθη ἢ6 βθηΐ (ἢ6 ΗοΪγ 
Οπμοβῖ, δηὰ ργοραραίθα τῃ6 Ἃἀοβρθὶ Ὀγ΄ τ γᾶς 68 
{Ὠτουρῇῃουΐ [Π6 νοῦ. (Βοβθητ.) ὉΠΟΎ, Κυϊηοοί, 
δηά Ὗ εἰβίθδιῃ, οἡ (ῃ6 οἵμοσ ἢδῃά, πῆογα δοσυγαίοὶυ, 
Ι{1ηἶκ, υπἀογβίδπα [Π6 ψογάβ οὐ Ο γιϑι 5 3ῖγδέ δά- 
νϑηΐ, αἰΐεν ΤΌΓΙΥ γϑᾶγϑ, ἰο (ῃ6 ἀσβίγιοσίίοη οὐ (ἢ 6 
εν β πδίίοη, ὅζο. δηά (μογϑΐογα ποΐ οὐἱγ 8. Φοδῃ, 
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θυϊ γιαην 5ἰδηάϊηρ ἴπογο, τηὶρῃξ 866 ἰξ, ΒΥ ἐστε- 
κότων Ματικ]δηὰ (ΔΡ. Βονγ.) ἱπίογργοίβ δοίη; δῃά 
{ΓΌΪΥ οὔβογναβ, {μὲ ““ 411] νογθ8 οἵ ροβίυγε δηά ρθ8- 
ἴιΓ6, 88 “Ὁ, τυαέΐ, δίαπα, δἱέ, ἴῃ σοοά ατρϑοκ ψσίίογϑ 
(Δα 8οη16 1η [,Δ[1η}, ΒΙΡΉΗΥ ἐο δαὶδέ, ἐο ὅθ. ἩἨφᾳ οὔ- 
56ΓνΘ65 ἴοο ἰἢδῇ τίνες 18 οἴζδη βαϊἀ οἵ ὁη6 ρϑῖβοῃ. 

ΓΗΑΡ. ΧΥ]]. 

ΨΈΚΒΕ 1]. ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑφηλὸν. Τἢ ἔΌΓΟ6 
οὗ [Π6 Ργβροϑβιῖοη, ᾿ ]οἢ δἰπηοϑέ 811] (ἢ6 ᾿η ογργθίοβ 
ἢδνα πορίοοίοά, ἀσβογνθβ διίίθηςίοη. Τγδῃβ]δίθ, ἐοοΐ 
ἐλοηι ρ. δο Μδγκ 9, 2. [λιϊκο 24, 61. καὶ ἀνεφέρετε 
εἰς οὔρανον ὄρος. [ἴ 185 ῬτοΟροῖ ἴο οὔϑοεῖνα, (ῃδί ἰρνῇ 
του 818 ΓΘ ὈΥ (Π6 δηοίθηϊβ δοσομηίθα δαογοά, 
Δη4α Θβρθοῖδ νυ βυϊθά ἰο το] ]ρίοιβ ογβἢ]ρ. δ66 δίγδῦ. 
456. ν. δηά 726. ο. οἰϊοά Ὀγ δειβίθίη. «}651}8 65ρ6- 
οἱαἐίν τιδάθ σμοῖςοα οὐ (Ποπὰ [ῸΓ ργάυθῦ δηά γα] ρίοιϑ 
τηραϊτδίίοη : ψὨοἢ ψγ5 {Π6 ὈΓΘΟΙ86 τῃοιπίδ] 158 ὑῃ- 
οσογίαῖῃ. ΤΤῆα πιοβί δησίθηῖ Ορίπίοῃ 18, {πῇ 1Ὁ νγὰ5 
71 αδογ, ΜὨϊοἢ, ὨοΈν ΟΣ, 8668 ἑοπη δα ΟΠΪΥ οἡ {86 
οἰγοιπηϑίδησα οὗ 118 νἹΟΙΏΠΥ το (Ἰβάγοα, δὲ Ὠοῇ [ἢ 6 
ΙΔΉΒΔΟΙ.ΙΟη5 ὈΘίογΓο παγγαίθα ἰοοῖ ρίαοθ. Βαϊ (οὈ] οἰ 8 
Ἐοβθῃπη} 6) ἴῃ οἰρηϊ ἀδγ8 «6808 τηϊρῃξς πᾶν ἐγα- 
νοΓβθα ἃ σοῃβιάογδθὶα ἀϊιδίδησθ. Τὸ νοῦ 1 δηΒοΓ, 
ΠΟΙ ϑρΡθδγβ ΠΟ πιοῖϊνα ἴο ἢᾶνα ᾿ηαπορα .[68118 (ο 
ἐγανοὶ ἴο ἃ ΠΟ 81:66 Γ8]6 ἀϊβίδηςθ. Το τοδάθγ ψ 80 ἀ6- 
ΒΓ65 (0 Θη(6Γ ΓΙ ΠΟΓ Ιηἴο [86 5.0]6 οἴ, ΠΠΔΥ σοη80}} 
νυ οϊΪἢ οἡ {818 ρα888ρ6, Δηα Θβρϑοῖδ! Υ Κοθοδοσ. 

4. μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτών. ΟἹ {8 τηγεία- 
Του 5 δηα Δ [Ὁ] ἰΓΔΏΒΔΟΓΙΟΉ ΙΏΔΠΥ ΔΓΕ ἴΠ6 Βορἢ]8{168] 
Ὠγροίμαβθϑ οὗ [Π6 βοθρίςδὶ ῃθο]ορίδηβ οἵ (σθγιηδηγ. 
ϑοίῃθ ἅγα [ΠΥ ἀείδι δα πα 580 15ΓΔ ΟΊ τρία Ὀγ 
Κυίΐηοοὶ, νῇο [48 Ὠἰη86} ργοροβϑα δὴ ἢγυροί 8815 1ἢ- 
ΒεηϊοιιϑὶΥ ἀσονβθά, δηαὰ δοιίοὶΥ δηά ᾿ἰθαγηθάϊυ 5ὰρ- 
Ρογίβα, Ὀυ. ψῇῃϊοῃ ἀο68 ποῖ. σΆΓΓΥ σοηνϊοίοη ἔο πὶ 
τηϊηά. Νοῖ ἴο πηϑηζίοῃ οἴδογ οὐδ] δοίη 8 δηὰ αἰβιουΐ. 
1169, 1 Βῃοι} ἃ 866π| ἰο αν Ὀ66ὴ πηψόγῃγΥ οὗὨ «6811. 
ἴο Ὦανα σουπίθηδησοα ἘΠΘῚΣ οσγοσ. ὍΤηδΐ ΓΘ ΠΊΟΓΘ 
5 40]6 [0 8ἃη ΑΡο]]οηΐα8. Βεβι 68, αἴϊεγ {Πποὶγ πη] η 48 
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δά θεθὴ δημρῃίθηρα ὈΥ (ἢ6 ΕἸοὶγ ϑδριγιί, {Π6γῸ ννδῦ 
ὯΟ γϑαδοη ἴἰο Ῥογηϊ τὴ6 οοπτϊπυδηςς οὗ [Π οτΙΟΓ. 
Απὰ γοεῖ 8[. Ῥεοίον Ὠὲιηβ] ἢ, Ἰῃ ἢ18 42 Ερ. 1, 17. εἴ 66ᾳ. 
Εϑρθοίδ!ν γοΐεγβ ἴο [118 88 ἃ γθὰὶ ὁσουγγθηςθ. ἴἶΐ 15 
Ὑ6}1 ορβοσνοὰ Ὀγ ΟἸθασίυδ, ἰῇ ἢϊ5 ΟΡ. ϑδςοσ. οῃ ἰ᾿ 9 
Ρϑββϑᾶρθ, δῃὰ Ὀγ Μιοΐδ8}18, ἐμαῖ [Π6 Ῥώγροβα οἵ ἐἢ]18 
{δηβῆρσυγδίοη 48, (μα΄ [Π6 ΑΡοΒι165 τηὶρῃς ὈΥ ἃ 8] 
ἴτοῦῃ ΠΑ͂ΝΒΝ 6 αβϑυγοά (δὶ {Ποῖγ σοηβάθησθα 1η .6- 
831.8 88 Μ6]] ἔοπηάρά. 

ῷ; μετεμορῳώθη. Τἢ8 ψογὰ ἀδηοίθθ {πὲ 18 ἔοΓτη 
δῃὰ δϑρθοῖ ψϑῦε σῃδηχοά. Μορφή βἰφηλῆδβ ὄψις, θέα- 
ναγ ΘΧὨΙθΙσ 8η ᾿ηἀθβοσὶ θ8 016 ἀρ δῃα πηδ] ββίγ. 
ἐν οἰοιοίη 848 ρΡγοάυσρα ρμαββασθθ οἵ ἐΐε (Ἰδβεοδὶ 
ντιίοσβ, θὰ ΠΟΏΘ ΝΘΓῪ ΔΡΡΟΞΒΙΐθ. 

8. ἰδοὺ, ὥφθησαν αὐτοῖς---συλλαλοῦντες, ΕῸΓΣ (δὲ 
Ὀοίἢ μου] ἀρρθαγ δ {με {Ππ|0 οὔ (ῃ6 Μαββίδῃ ψἃϑ δῇ 
ϑηοίσηΐς ἰτρ ΠἸΟῊ διηοηρ [ἢ 6 «(δ νν8, 88 ἀρῬΘ8Γ8 ἔγοϊῃ 
ἰῃ6. ΒΡΡΙηἶ 4] ρϑβϑᾶροβ δήάδυοθά Ὀγν [Γιρμείοοῦ, 
δοδβοοίσοϑη, δηά ΝΥ οἰβίειῃ. Ῥᾳιῖμϑ, δηά οὐΐογα, ἘΔ} 
{πὶ [686 ψοῦῖα πο Μοβδϑβ δηὰ ΕΠ185, θυ βοὴ υἢ- 
Κηρούη μείβϑοηβ. Τμδΐ 18, ἤοψανοσ, γο υϊθα Ὀγ ἐπὸ 
ψοΓαβ οὗ δι. [κο, 9, 82. ὅε8 Κοθοῆοσ. 

4., ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνὰς. ἼΤῊ6 ψοτή σκῃημα, 
ἀδηοῖοβ Ὀοοῦἢ8 οομηροβοή οὗὅὨ Ὀτγϑηο 68 οὗ ἰγεϑδ, βυοδ 
8ἃ5 ὑγανο οΒ 8.6 δοςζυϑβίομηρα ἴο οοῃρίγιοι ἤθη {ΠΟΥ 
τηθοῖ ψ Πἢ ἃ ρ]δαβδηΐ βροῖ. πη η[μ] οὗ {ἰπι6 δηά Ὀκ- 
81 653. 50 Γρίον, ἔογροίδι] οὗ [πΠ6 οἂγθ8 δῃά ἰγορὉ 69 
οὗ 118 ἴθ, δηα Ἀρβογρθα ἴῃ τἢ6 ϑρ]οπάουγ οἵ τ8 
ΔΡΡρϑᾶγδῃοθ, ψ]β δα το ἢχ ἢ]8 Ὠδυϊδίίοη {ἰ 6 Γθ, ὅζο. 

ὅ. νεφέλη Φωτεινὴ ; Ὠϊα 8 ἀρραγαὶϊ:. Εχ. 16, 10. 
40, 84. ἘΖεκ. 48, ὁ. ᾿Επεσκίασεν, οἰγτοιμη 8, εἰγα 
οὐ οα!ς. ὅ66 50} ]. [χ. Ὑ ἰϑίθίη οἰΐρβ ΝΡ. ΖΞ η. 
2, δθ00. οἔ ριιγᾷ ρει Ὠοςίδη) ἰῃ ἰο6 Γοία]510. ϑοσνι8, 
1ὴ 06, 1η ηἰπηῦο, 411 ΟΠ) ὨΠΉ ΠΙθ.8 ΒΘΙΏΊΡΟΓ οβέ. 

ὅ. ἀκούετε, ῬΓῸ ὑπακούετε. ΤῸ {Π6 ἜχϑΏρ 68 οὗ ἵεἰ- 
βίθιη ἰ δα δορῇ. Απηέξᾳ. ῥ4Φ. Ζ 3 ά!ρ. (οἱ. 17Φ. 1645. 

0, ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν. διιηηρά, δΔηά 5ἰτυὸκ 
ὙΠ ἔθαγ, ἃ8 (Πουρἢ ἴΠ6Υ Πα Ποανὰ {παπάρσ, Αὴν 
βυάάθδῃ σίαγο ΟΥ̓ ΠΙΡῊΣ τηαίκοβ ιι8 οἂϑὲ οἷἱῦ δυθβ ἴο ἐδ 8 
ξιουηᾶ : ο {Π|6 54Π16 ῥὑγίῃς 9], (Πρ, 10 8 ὸ ψοηάοι 
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[πὲ 4. φΊΟγ6 ῬΟΜ ΘΓ βευροΐοςοη βηουϊᾶ οδϑί δὺτ 
νΟΣΥῪ δοά!ος ἐπομιδοέυος ἴο ἴῃς στουπά. δῦ ψνοτβ 
δῖα υδοᾶ, οὔ ἃ Κι παγϑά βυδ]θοῖ, ΟΥ̓ τῃ6 δερῖ. ἴῃ 1, ον. 
9,44. Τῇ ἀ18ς10168 ἰπογϑέογο, ϑέαπηθα ὃγ {56 (Πυη- 
ἀοτ, ονορονογδα ὃν (15 γδαίδης Πρ, δηα αἰνοά, 88 
1 ὃγ τς αἰνίηθ ὑγθθαβοθ, 6] οὐ {Π6]γ ἴδοθϑ, 88 1ξ 
τνοῦο, δβίτιοῖς νι (Ππάοσ. Τῇ δῃϊθηίβ μα ἃ πο0- 
ἄοπ, (δὲ γνἤθ 8 (ΠΟΥ ὈΘἢ6]4 ἃ ἀστν ἴΠ6Ὺ τησδι ἄϊε. 
(βοβδημ.) 

9. μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα. Τεῖΐ ἐδ υἱδῖση {85 Βοπδ 
1βιθΤργοίθβ ὄχρί βίη 11), οὐ τδύθοσ, Β᾽ρῖγ, τολαέ ψου 
μαυθ δϑθπ, ἔο πὸ πιᾶῆῃ. ὅδὸ 4180 βαἢ]θιβηογ: ψΠΟΝ 
τηοᾶάδ οὗ ᾿ηὐρτργοίδίϊοη 185 οσοπῆγιηθᾷ Υ Νδυκ 0,9. 
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγησώνται ἃ εἴδον. 

11. ἔρχεται πρῶτον, ἱ. δ. 185 Ἑσοιηΐησ, 18 ἀΌουξ ἴο 
ΘΟΠΊΕ6. 6 ργθϑοῃξ 18 Βογο υδθα ἔοῦ ἐπ διξυτα. 

12. Ἠλίας ἤδη ἦλθε, ἴ. 6. ἴῃ. 6. ροτβοη οὔ ϑοβη ἴῃ 8 
Βαρίί. ' 

14. οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν. ἘΛΙΓΠΥΠΉΣ 8 ΤΡΤΠΑΤΚ8, διὰ 
τὴῤ κακὄνοιαν αὐτῶν, 'ν ἰοἢ νν}}} ἢοῦ Ἔχοιβο ΤΠ ΘΠ). 

19. ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν ; πὲ ἰἰδιιέ, Ἀγὸ 
Ἡδιαΐπο: '. 6. τηδ]ὲ δὰπι ἰγβοίατιπί. ᾿Εν αὐτῷ σοΥῖα- 
ΒΡοηὧβ ἴο 3, 48 (6 Ηδῦτονβ Ἰοϊηοά ΓῺ ἢ Ἅ. 
Ματκδηδ (ρΡ. Βυ}.) δα5 ψ6}} 1] πδιγαϊοα {Π18 ὈῪ ἃ 
δ’, ἀχργθϑϑίοη υϑεα ὈΥ ἈΘΏΟΡΒοη, Ογσορβα. 9. 
Ῥ. 56. ν». ψῆεσγε δὴ δαρίβ πάνίηρ οαυρῃξ 8 ἤδΓο, 
ἀπενεγκών ἐπὶ λόφον τινὰ οὐ πρόσω, ἐχρῆτο τῇ ἄγρᾳ ὅτι 

80 Μεαιῖκ 9, 15. ΤῆογΥ ἢανο ἢδά {πον Ψ1] οὗ 
Ηΐδι: τψῇηϊοῦ ψὰ8 ἐὸ ἠδ{] πίρα. [Κα 28, Φ5. τὸν δὲ 
Ἰησοῦν παρέδωκε τῷ θελήματι αὐτῶν. 

15. σεληνιάϑεται---ἰγα 15 πῃηοση-δίγιὸκ. ΤΠ (οη- 
τηοηϊαϊοίβ οὔϑοῦνα ἰδπαΐί, ἔγοσι τῃ6 ἀνρίομῃβ 5}0- 
)οἰηοά, εῖ8 ἀρρβᾶγβ ἴο βανθ θ6θπῃ {Ππ8 δρ  αρθΥ. Τῇ 
αν δλβηθμθὰ δίνη 1{ (βαγ8 (δ ρὈ61}} βῆοννβ {Π6 ρσδηθ- 
ταὶ βοητησηΐ δἰ [ἢδι {ἰπη6 σοΠσ ΟΣ πρ [Π6 ἸΠΟΟἢ 5. 1η- 
ἤισοηοα οὐ {{||8 δογί οὗ τλαϊδᾶυ. ᾿᾿β8] ογῈ8 4., 7. (8. 
56}}}.) βαγα οὗ δρίρίῖςβ: “" Η95 νυ]ραβ ᾿Πδίΐςοβ νο- 
οδί, αυοά ρΡοῦ ἢσης οὐυγβαπ) Πομη [Γ 605 ᾿Π88 18 
ἀερηιομοσιπ),." ὙΉΘη βεῖζο ψῇ ἢ (ἢ6 ῥδΟΧΥΘΤΣ 
{ον 086 41] πιθῃίαὶ ῬΟΥΟΓ, δηα δἰ πηοϑδέ ἃ}}] ὈΟαΣΥ 
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86η86. ΤΠΟΙΡ βρθϑοΐ 18 8ῃ ἱηδγι συ]δίθ ἢοΐ56, τοέ 
ὈΠΔΡΕΥ ΘΧΡγοββθα ὈΥ κράξει ἴῃ [Κα 9,389. 

16. κακῶς πάσχει. ΜΙάΘ βυ0ρτα, 8, 6. οἱ Ζ8ορ. ΕΚ. 
957, κακώς πάσχων ἐβέβλητὸ. 

1δ. πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἷς 
τὸ ὕδωρ. Τδδῖ {Π18 ἔγοα ΘΠ ΕΥ ΠΔΡΡΘΠ8 ἴο ἘΕ ΕΡΗς 
Ῥϑιίϊθηῖβ 15 νγοὶὶ Κποόνη ; 8δηα 11 185 ποϊςϑά Ὀγ Ατγρίθιιϑ 
δηά (ε 5 οὐ 16 ΘρΡΙΠΘΡΒΥ, οἰ Ὁγ ΝΥ εἰβίθ!η. ὅδ'θδ 
8180 (εἴβιιβ, ὃ, 38. Μαγὶκ δά 8 ἰῃδὺ 116 νι] βρισγιῖ 
ράσσει αὐτὸν καὶ ἀφρίξει καὶ τρίξει τοὺς ὄδοντας αὐτοῦ 
καὶ ξηραίνεται, σοὐπξαδοβοὶέ : 411 ϑγτηρίοπιμϑ οὗ [Π6 ερ]- 
ΙΕΡ5Υ. τ 

17. Ὧ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη. ἘΔΟΒΘΠΠΊ, 
τοδί ηἰδὶῃ8 τπαΐ (Π6 ψοτβ ἃγὸ δά ἀγοϑβεοὰ ἴο {ῃ6 1)15- 
οἰρ]68, ΒΟ πα {Π]ηΚ8 ονϊάθης ἔτοιῃ ἴῃ οοηίεχῖ, 

᾿βίῃησα ἰῃ 6. Φ0. 6 σρηϑΓ65 ἐμοῖν ὑηΡ6] 16, ἄς. ΤῊ ϊ5, 
Βονόνοσ, 18 ποῖ οογίδίη. 1 8ἢοιἃ γαῦδογ ἄρτθὸ ὙἹΓἢ 
Ποάάγιαρεο, Βοδιιβοργο, Κυρῖκο, Ῥβι]}ὺ8, δηὰ Κυϊηοεῖ," 
τδι {Π6 Τοργοοῦ νγ88 τηϑδηΐ ἔοσ ῃοβ6 ψ ῃοηι 1 τῖρθῖ 
σοΟησοτΏ, δοςσογαϊηρ ἃ8 ἴΠοῪ Ππαά ἀδβοσνεα ἴ{. ΟΣ 
ΡΘΓ 805 οὗ 1π6 ψ 8016 Ψεν 18) ἡδίίοη, βαγ8 Μαγκίδηα, 
Ψ ὴοῸ Ὠ48 ψ61}] οὐβεγνοά (ρ. 102), (μαῖ οὐγῦ δανίουῦ 
8668 ἴ0 Δ]|1υἀ6 ἰο [Π6 ννογ8 οἵὗἩ Μοβ68, )ευίοτ. 54,5. 
σοηῃοθγηϊηρ ἴ[Π6 «6 }»}8 γενεὰ σκολία καὶ διεστραμμένη. 
(845 ἀοα5 δι. Ραμ], τὴ ΡΏ1Πρ. 2, 156) Αἴοῦ νι ἢ ἢ6 
ἴὰγηβ8 ἴο {Π6 ΡΕΙΒοΙ18 ργθϑθηΐ, δηα βαγ8, Βγίηρ' ἢϊπὶ 
ΒΠ ΟΣ ἴο 6. [9 ΣΟΥ τοΐογβ [ἢ686 νογαβ ἴο ἴῃ 6 
ϑογίδος, ννῇο δ τῃδῇ {1π|6 ψετῈ αἸβρυίηρ ψιτἢ [86 1)15- 
οἶρ]68. [1 8668 ργοῦδῃ]εβ [δἰ ἄπιστος 15 ἴο 6 Γεΐϑυ- 
τρὰ το (6 δ βοϊρίοδ; διεστραμμένη ἴο [6 δεθ68: 
[ἢ 6 ἴοσιηδγ ὑμών ἰο ἴΠ6 Ὠ΄8οΙρ 188, 1Π6 ἰδίίογ ἴο 186 
ϑοθοθ. δοὸ Ηογ. δογη. 1, 1. ““ Λέπο υοϑ, υο5 ἠΐηπο, 
Τηυΐδι15 αἸβοθα!6 ραγθι8." οη. 14, 10. νοις 1 
ἤδνο ποίθα ΙΏΔῊΥ 1η818 0668. 

17. διεστραμμένη. δδ6. {Π6 ἐο]]ονίηρ ρΆ888ρ68, 
οἴἰοα Ὀγ δ᾽ εἰβιθίη : Αὐβέ, ῬΡο]. 8. Ὠθύι. 82, 20. Τὸ 
ψΠΙοἢ 1 δά, ΡοΙγΌ. ὦ, 21, 8. Ὠλιοά. δῖς. δ, 88. τὰ; 
ἔβη πρὸς κακίαν διαστρέφεται. - ΖἜ50ἢγ}]. Ρ. ὟΝ. 694. 
μορφὴ καὶ φρένες διάστροφοι. Αςῖ. 20, 80. λαλοῦντες 
ὀιεστραμμένα. Ρίον. 2, 14. χαίροντες ἐπὶ διαστροφῇ... 
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δορὶ. ΑἹ]. 447. κέι μὴ τοδ᾽ ὄμμα ᾿καὶ ᾧρένες διάστρυφοι. 
ΘΏΆΚΒροδᾶγο, Ηρθητυ ΥἹ]. Ηδξηςσ, ἢδᾶρ οὗ ψτγαῖῃ 1 ἔοι, 
ἸηΠΙβεβίθα ᾿υπ|ρ ! 88 ογοοϊεά ἴῃ ΠΥ τηδΠΠ 6 18 88 [ΠΥ 
ϑῆδρθ. , 

ὼ0. διὰ τὴν ἀπιστίαν. ΤΠ τοδαϊηρ ὀλιγοπιστίαν 18 
8 ΙΏΘΙΓΘ ρἼΟ88, ΟΥ Ξοἴϊεπίησ: Ὀυῦ 10 15 ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ. 
ον ἀπιστία 15 ἴο Ὀ6 υπαεγβίοοα οοπιραγαέϊυοίν ἰο 
τπδὲ σομῃρ]οῖα ἢ} ψμ]ο ἢ {ΠῸῪ Οὐρὶ ἴο να ἢ84, 
σοηϑβιἀθγιηρ (θῖν ἰοηρ' ἸΠΒ ΓΟ ΠΟ, ἀπά ἴΠ6 πδίιγο οὗ 
1Π6 οἷἶοο οπίγ βίοα τὸ τῃετα. ὙΠ δΐ 15 1η [,4{1π σα]]οᾶ 
ἰθυϊέαα ταῖσι Ὀ6 Ππηραϊοα ἰο ἢ 6π), τ ὨΙοἢ σοηΒβίβιοα 
ἴῃ ἃ ψδηί οἵ (παΐ σοιηρίεῖα γοίϊαποθ, ΏΟΒΘ νΟΥΥ 
6886 η66 1 ψουἹὰ ἤν Ὀδ66η, ἴο σοὨΏβι 6 γ ἰδαΐ, δἱἀρά 
ΒΥ 1Π6 δβϑιϑίδηςα οἵ ἴπΠ6 [6 δηὰ (ἢ γιβί, {πο Ὺ 
ψουὰ Ὀ6 40]Ά6 ἰο εἴἴξεοί δνθῦν {(ῃπϊησ, ον ψῆἢδί 
8 που ] ἃ Θχοθδα πυμηδη ρονγο8. Ἐοβθηπη. ᾿ 

20. αἷς κόκκον σινάπεως, ἱ. 6. 1 γα Δα οοηδάρηςο, 
Ἔνθ ἴῃ 16 5π}8}}68ὲ ργοροσγίὁή. Α ργονογθίδὶ σοπ- 
ΡΑΓΊΒΟη, ἃ βτγαίη οὐ πιυβίατά Ὀαῖηρ (ἢ 6 5πγα 168 οΥ̓ 4]} 
86645. ἐς Κ 5. ΙὩΔΥ ποίβθ ἢοΐ ΟἿΪΥ 604} }}ἧ δηΐ 
8.1} {π46, Βαϊ τηϑρηϊα6 δηά 4ι8}1{Υ 

40. ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτε: Μετάβηθι ---- μεταβήσται. 
ΤΠ 686 ΔΓ Ῥγονθγῦϊ8] ἤγρογρο]ςα8, (οὐ ἢ! ἢ Ὁ ΧδΙΏΡ]6 5 
86 Ὠτοάυςοα Ὀγ Τἰσπιίοοί οη Μϑίῃ. 21, 21. δῃἀά 
ἔτοτῃ. (6 ΟἸαβϑίοδὶ νυιζουβ Ὀγ Ν᾽ εἴβ8.) πὰ ἃγα ἴῃθγο- 
ἔοτο πόΐ ἴο 6 βίγαϊηθά ἴοο ἔαγσ. ΤΊΟΥ δια ἜἼχρ]αϊηθά 
ὉΥ 186 [Ὁ] ον ρ ψνογ8, οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. ΤῊΘ 
Ῥᾶβ8Δρ6 ΙΠΔΥῪ 6 (ἢ18 ρΑΓΑΡΓΑΒΘα : δὸ ἰοηρ᾽ 88 γού 
ἴγιϑ[ ᾿η αοα 8δηἀ πιθ, δηά 8. ποί ἀοῆοϊθηξς ἴῃ 86] - 
ΤῸΪΙΔΠ66, γΟ ΙΏΔῪ δοσοιῃρ 8. {Π 6 ᾿τηοϑί δγάποιβ 14- 
Ὀουτγβ, υπάογία θη [ῸΓ [Π6 ρυγροβα οὐ ἐγ Ποσιηρ' ΠΥ 
το] ρίοη. οβδῃηι. ᾿ 

20. οὐδὲν ἀδυνατήσει. ΤΠ ἀϊβδγοηςο Ὀδίμψθθοη (6 
ΟἸα891ς8] ἀπ Ἠδ]] θη βέῖς 86 οὗ [Π6 ψογά ἀδβογνοὰ 
αἰτοηίίοη : ἴῃ (6 ἰογπιοσ 1 ἀθηοῖοϑ ΠΟῊ }0856, ἴῃ [ἢ6. 
Ἰαϊοῦ ἐπιροδδιδιίθ 6866. 

21. τοῦτο τὸ γένος, 1. 6. δαίμονων᾽ 4. ἃ. ΤῊΪΒ βοτί οὗ ᾿ 
ἀϊβθαβα οδηηοῖ θ6 γεηονθα. 2688 δοοοιηιηοάεδίοά 
ἢ 56} τἰῸ {Π6 μιϑις ἐοχμθηὶ, Κυϑῖ Δ8 6 ΘΙΏΡΙΟΥ τ ΔὮΥ 
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ρῆτγαδοκ ἀεγνοα τοι {Π6 τίϊα5 δηὰ γϑ!ρσίοῃ οὗ (6 
(ὐθη.}169. 

91. εἰ μὴ ἐν ρὸν εὐχῇ καὶ νηστείᾳ. 6505 Πα ᾿πιδὲ 
Ὀοίογα 8814 ἐμδξ ᾿τπηρ Ποῖ το] ἰδῆσθ 88 ὨΘΟθββασν (ο 
ογξοσγμι βυσῃ τϊρῃ ψογΚ8. Ηδ ΠΟῪ 5808 ἦοισ 

11 αρρεποά {πὲ {Π6Ὺ δά ἰξ ποῖ; δηὰ ἱπάϊοδίθϑ ὈῪ 
ΨΠδί ἸΏΘΔΠΒ 1 ΤΠΔΥ δ6 δἰίδιηδά, παπΊ  Υ ΒΥ Ῥγανοὺ,.. 
Δηά, ἰῃ βυρθογνίθησα (0 1, ἰλϑβῦηρ. Τἤοσδε ὕῸ δΓθ 
οἴδθηῃ σοπ)οϊῃ θα, ἃ5 ἴῃ [κΚ6 9, 9, Αδι, 10, 80. δὲ 
14, 48. 1 (οτ. 7, δ. ὕγοι {8 ψιοϊδ ρᾶββαρὲ Μγ. 
Βυϊκίον πα8Β 6 Ὁ] ον ῆρ ΒΘΏΒ:]8 ΟὈΒΟΡΨΆΓΙΟΗ : 
«“ Ὑγ δου θα]! δνέηρ (ἢδς ΤΠ6Ὺ σου] τΘΆΙγ ποεῖ {86 
ταῖσϑοὶθ, (ποὺ ψουϊά τοὶ αἰοιρί 1ἴ ς ὅπ ἀ {ΠΦΡΒΙΌΓΘ 
δου]ὰ ποῖ 9 6 δ0γ6 ρογίογιῃ 1Π6 οὔτε, ψὮϊς {πὲ 
νὰ δὴγ αἰϊδίγυδέ ἴῃ ταὶ ραγίσυϊατ τοιθαϊ ηδρ: ἀπά 
(18 αἀἰδίγυβι ψγὰ8 Ὀ]Δ πη δ ͵6, βίης Οὐ δανίοιν δαά 
αὐϑυτγοα {Ποῖ ΟΥ̓ ΟΧΡΓΘ55 ὈΓΌΠΙ86, ΠΟΘ ἢ6 δεηΐ (Πειη 
οί, {πὶ ΠΟῪ βδῃουϊά αν ρόνοσ νοῦ υὑποΐθαπ 
Ἔρὶ γί 9, δῃνὰ ὑπογαίογα ρίαγοὺ δ [ἈϑιὩρ' ογα Ῥγορὸῦ 
[ογ βεύμαες! {Π6ὲγ δἰὐθηςίο τὸ ἀΐν!ηθ Ῥγοπηβθϑ, δη 
ἴἰο τρᾶΚα ῃδπὶ Βοῖ ἃ τπῦΓ6 σοῃβίβίθης Ῥαγζί." ΤΠίο 
θοτν (Πδ τηδηϊδϑί ϑ86πηθ6 οἵ (ὴ8 Ῥαθβαρθ. πὰ {Πα ἴῃ 
ἀπε αἰ (ἢς δοθῖ (Ομ δπίμίοσβ φοαυΐδασο, 1 88 
Βατρυβοά (ἢ Βονγος δπα Ῥϑυΐὰα δμουϊὰ ἢάνό 
δθορίοα 8 οοπἼθοίΐισγα 80 ἀθευγα 15 (π δὲ Ὀεσασδεὰ δΚ 
τ. ὅυκοβ, Ὡδπλοῖν, ἐν προσεχεῖ νηστέϊα, ἰῇ (85 
θ)οααγιάμχα Ἰοηρ ΒρῸ ἐὐθηρ ον 15 ὭΘΣ ΠΟΥ πδέυσαὶ ἐπ 
ἰ9ο] ἢ, ποῦ Ῥογηοηΐ ἴο {᾽ὴ6 οὈσδδθη. [{ βδϑηήιβ σῇ 
δῇ αἱ] ἰὸ σὰν 1 ογα 8 ΡΌΓΡΟΒΘ (ο βρεὰκ οὔτ παξωναΐ 
τπηξ(ἢοας οὗὁὨ σἾΓΘ, [ἢ ΔΏΘΨΘΓ (ο (ἢ6 ΑΡοΒι]6᾽ 8 ἀδηηδηά, 
μῶν {Ππ|γ σουϊὰ ποΐ νηγασμίοιιοίν ροτίοση 19. Αἰ 
(ϑαγε Ποβοηπ).) ΟἾγιδεὲ πδὰ στηϑαπέ Ὁ0 ἔδβοῖ! (ῃοαι 
ψΠδΐ τῆς αἀἰθοαβδά οὐρῶῇς ἐλεπιδείθες ἴο ἄο, 1 ὀγάοσ 
ἐο Ὀ6 ἵτεεά ἔγοτι {πΠ6 ἀϊδογάοσ. Ἐπ δυπιθ (οὐ ν 
ΘΠΟῸΒὮ) πλοῖο 5 δοέἠ (οροίθδυ, δϑεὶροίπρ ἀμ ὑγαγον 
ἴο {Π͵π θεραπένων, δηὰ {ῃ6 [ιϑιἸπρ' ὑο (8 ραθέδηι. Ἔν, 
Τα Ιβίθγο, 3. ὅ6ε δοδιή. ἰο τνοβθ χα 68 1 αἄα, 
βοῦγ!. ΟΠοορ. 760. ὑπ 

44. οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες. Ῥιβοδίοι Ποῖα ῥγὸ- 
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Ῥοϑὸβ ἰο γϑδά, 181 ἀἴγοσ, τὸς υυΐ ἔπδί νοι γοηάοσς ἰΐ 
ὨΘΟΘΒΒΘΙῪ [0 ςζῆδημα δίδραχμα ἰπίο δίδραχμον. Ἐοὸτ τ 
βίμἀοηΐϊ τηλβὲὶ ΟΌϑΕΓνΒ, ΠΕ {τ ᾿ ρος ἀδοϊηοα ̓  δί- 

, τοῦ διδράχματος, δε τὸ δί ν, τοῦ δίδρα 
κρήνας ἐν ἶ Κ ΑΚ Βανο {πουρῇς Ἐν παι δδιο ες 
8εῖν 8 πηδηςοη, ᾿δα 1ὕ Ὡοΐ Β66ΙΠΕ 6 ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ ἰὼ σον" 
Τεσῖ ΔΏ ΟἸΤΟΣ ἰῃῖο ΨΏΙΟΠ ΙΠΔΠΥ οτεἶσβ, ἡοΐ οὐ τὴ8 
Ιονοδβὲ ογάδσ, αν [δ] θ᾿ οΧ. χυ. Ὠοσι γάμο, ὕδαηι 
06, Ἡδιηρμηοη, δηὰ ϑευογαΐ ἴῃ ῬοΪΘ᾿Β Δ ΥΠΌΡΕ18. 
Ττδηβὶαῖο {πογοίοσο, “1}ῃ086 ψῆο ςοἸ]οοίρα ἐῆ8 ἀ!- 
ἀγδοιπή8. ΤὭργο 48 ἃ ΡΙΟΡΣΙΟΥΥ͂ 1) (Π6 υ88 οὗ (πΠ6 »έω- 
γαΐ, ψῃϊοἢ 15 πέσε ΒοῚ (85 1)6ε Πίθη οὔβεσγνθθ) νῇ 
τοίθσθῃοα ἰο {π6 ΠΙΔΩΥ ἴγοῶι ποῖ 1 85 σο]]δοςοὰ, 
ἐδοῖ σοι σι υΓ 0 ομε. [ἢ ἰδεῖ, (Π8 τὰ δίδραχμα (ἢ 9 
ἀϊάτγας 8) ψγ88 ἃ Ἑο]δοῖίνο ἤάρε, ἴος (ἢ ας οὗ ἀδξι 
ἀγαοΐηιδ. 1 δυκγεὶν ἄρτος ΜῈ ἐοϑ8 ΠΟ. 161} ὑό 
(ἢδι [818 ψα8 {86 δδογαά ἰσιίθυξο, δ8 ἢ] ϑιβκοὶ ζ{οῦ 
ψθϊοὶ 566 ΠΊΟΓΘ ἴῃ Ελ816γ). Οὐϑεσνθ οὐ 1ὰ ἔοσ οὐχὶ, 
ΥΒΙΟΒ 18 ΟΣ ΡΙΟΡΕΙΓΥ υϑεα ἴῃ 4 1ηϊοτεομαίνε ΒΘ» 
606. 

45. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίειν.. Ι{ ἸΏΔΥ Ὀ6 δὴ 
ἰγτϑὰ εὐλο.Ὁ ὕεξιδ, ΒΥ 8 Ἦ ΤΌ, δδὰ αἰπγοβί 411} (ἢ 9 

ΟΕ ρα ΘΛ Ἄδα, Ι νουϊά, ῃΠονονογ, υπογβίδωὰ ἐξ οὗ 
Ῥεέω;, στὰ 1,. Βευῤ, ἀπ δὲ 16 ϑυγιΐδο ΘΧΡΤΈ586685 ἱΐν 
ἀουῦ]688 το ἃ ΥΘΎΥ δασιθηΐ τηδγρίαὶ Ὠοῦε.. 80 
450 (οἀ. οτῦ. 1. )ε ζδυ Ὁποσοίογα ραγαρῆτγαβα ἱξ 
(δ: “Ἴσθι Ρεῖεοε Βδα ϑηΐειεα ἑηΐο ἰἢ6 ἤοιο (ἡ ἐ- 
ἀπο Σ 76 8ὲ18 πλὰ δἰγοδαγν ρσοηθ, ψ ὰ 116 {Π6 ἰδχ 
ψοτ ΔρΡΡ᾿ γιηρ ἰο Ροίογ ἴον (88 σοπ ΠΡ 08), δα γῶν 
Ῥιδῖ δδοιιξ (ο 83Κ «6815 Ὁ οίδεσ ἣἤα ο]ἃ πού μὰν [8 
σοί δυίση, 2688 88 Ὀοξογοαμαὰ τ Π|8 αυθν- 
1οῃ, ὈΥ ἀϑκίηρ ἀδηε ΟὯΘ, πδύηοὶυ, Τί σοι δοκεῖ, “Σίμων 3 
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀκὸ τίνων οὐσι τέλη, χα." 
Απὰ {8 ἘΛΙὨγτηϊϑ βθοῖηβ (ο ἢἤανα ἴδει {Π6 Β56ῃ- 
ἴδησθ, ὅ6ε δἷ8ὸ Τπδορῆν. δοῦιθ Μ85. γϑϑδὰ σροσ- 
ἤλθοι, 8Π4 80 ΗἩδιμιηοῃα γεδάβ; ὈΥ ΨὨϊοἢ [6 Ὀθδυγ, 
οὗ 6 ἀῦονα σοῃδβίτυοσοῃ 18 ἀδβίγογϑα. ΝΕ 

25. προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ϊησοῦς. Ἴδε ψνοχὰ 15 υὩλο- 
ςοπιρδηιθὰ ὈῪ 8η δχϑηρῖδ ἰῃ δι. ΤΠ68. [« 15, ἤσην-. 
ἐνοῦ, 10 6 ἔουπέ ἰῃ τῆχορ ραϑβᾶροβ οὗ Το γα "468. 
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25. ἠ---ἀπὸ τών υἱών αὑτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ; 
 εἰβίεϊῃ. οἰἴθ8 Ζυδβίη. 1, 10. 8ηα .[ο8. 7, 156,9. Βγ 
υἱοὺς υπηἀογϑιδηά ηοί εἶσθ6 (485 50116), Ὀιι 1 {Π6 γτο- 
ΡΟΣ δοςσθρίδίίοη, δοη8, {Π086 οὗ [Π6ῖγ ἔΆΠΗΠΥ : δηὰ ὈΥ 
ἀλλότριοι (ἢο86 οί οὗὨ [Π6]Ὑ ἔγγ. δὸ ΟδρθΌεὶ!, 
ψῆο Γοηάρεβ, ἔγοῦ {Π| 6} οἱὔθ 80,8, ΟΥ τοῦ οἶδε. 
ΤΠ5 15 σοριουϑὶν 1]υϑίγαίοα ὈΥ Ηδιητηοηά. δ ]θ8- 
ΘΓ ΘΧρΡ δίῃ, α διεὶς ἰδογνὶδ, αμέ αὖ ἐΐ8 φιειὶ ποΉ διπὲ ζα- 
ηιϊίαγοα. Οοιηρᾶγο ῥβαὶ. 49, 2. διγαςῇ. 40, 29. 08. 
7, 1, 9. ' 

47. ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτοὺς, ἱ. 6. {πᾶ ψ6 
ΤΏΔΥ Ὠοΐ ρῖνεα [ἢδ6πὶ ἃ πδηα]α ἴῸΓ βαγίηρ ἰῃδί ψαὰ ἀ6- 
αὐρμι {π6 Τϑρ]6, ὅτο.; οΥ τδίῃογ, ἰθβϑέ 6 βῃου]ᾶ τιδκθ 
τὨθπλ βιρροβα [μδὶ ψα τηάργνδ] 6 [86 ἰορ]6; ΨὨΙοἢ 
τηὶρῆ οαυ86 [6 πὶ ἴο βίη} 6 δί, ΔηἋ γϑ͵]θοῖ ΤΥ ὑγϑ- 
τΘηβιοὴδ ἴο {6 ΜοββίδῃβῃϊρΡ. ὅ'66 δίβο Υ δεν. 

27. τὸν ἀναβάντα ἰχθῦν, 1. 6. τι ϑίησ ἴο, τηθοηρ; [Π6 
ΠΟΟΚ, 8ἃ8 Βευρ. ΒοΖα, δὰ Κυϊποοῖ, ψῇο γδῃβ]αίθ ἀ6- 
ομομγγὶξ δὰ δι ; ΟΥ̓ ΝΥ6 ΠΙΔΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ ἐκ τοῦ ὕδατος, 
ΠΟΙ ΤΠΔΥ ὃδ6 ακοη ἴγοπι {{|6 παν ἢ εἰς τὸ ὕδωρ, ἡ 
ψὨ]οἷλ ταιιϑὲ 6 υηἀοτβίοοα δἴογ βαλέ ἀγκίστρον. ΤΠ 
σοϊῃρίοῖθ ρἤσζαβα οσουγϑ ἴῃ Μαί. 8,16. δϑοδ]θυβ- 
ΠΟΓΣ [ἢ ἢΙ15 [(6Χ. 1Π ΘΓΡΓΟΙΒ ἃ5 1 Π6 βαρρ!ἰοὰ ἐκ τοῦ ἀγ- 
κίστρου, ὙΏΙΓὮ 1 (Ὠ1ς Παγβῃ. ᾿Αναβάντα τηᾶγ, δον- 
ΘνῸΓ, Ὀ6 τθηἀογρά οὐὠμοέμηι; ἴοὸσ Ελοβθππλ 16 Γ {ΓῸΪΥ 
οὔϑογνοϑ, (πὶ ἼΠ6 ΗΕ ]Θηἶδῖ8 156 πουΐοῦ νογὺβ ἴῃ ἃ 
Ρᾶβϑῖνβ 5868ὴ86. ΑΒ ἴο [86 ῥίθοθ οὗ ᾿ἸὩΟΏΘΥ, ὙγὙὲ ΣΙΔΥ͂ 
ΒΊΡΡΟΒα ἰδὲ 10 ΠδΔα Ὀοίοτα [8]]|6 ἢ ̓ηΐο {Π6 8368, δηά 
θδρη ἀδνουγρα ὈΥ {πα ἢἤδῃ : ὸγ [66 ἃτὸ ποΐ ψϑηΐ- 
ἵπρ' Ἰηβίδῃοαβ οἵ νυ 0]65 ουηά ἴῃ (86 δ6]]168 οὗ 
ἤβϑῃ. [Ι͂ἡ 1818 νὸν δγόϊ(βίθίη [88 οεἰΐβαὰ Βογθβοθιῇῃ, 

᾿Ἡ]1. δ. Ηροτοασοί. 8, 42. δίταθο, 9, 45. Βα οε ποορά 
Ὠοΐ {Π6γΘ ΓΘ ΒΌρΡΡροΟΒα (νι. δο ἢ πη! 41) πὲ ἐπ 6 ρίθοα 
Οὗ ΤΟ ΠΟΥ νγἃ8 ογδαΐθα οη ρμγροϑο. Ἰϑοαάτϊάρσο νε}} 
ΓΤΕΙΊΔΓΚΒ οἡ {Π6 ἐἐμδέγίοιι ἱποιυίϊδασε δὰ ρονογ 
οὗ ουν [οὐ ονϊμοθα ἴῃ {ῃ15 ἐγαηβδοίίοη. ὍΠ6 πιῖγᾶ- 
οἷα [85 γϑοθῖνβα {6 58π|6 ἰγοδίπιθηξ 88 οἱ πο 8 Τοῦ 
[Π6 βοδρίϊςα] τΠθοϊορίδηβ οὗὨ (σδγιηδηγ, ψῇοβα μγρο- 
{868865 8πα [{1|6 ΓΘΙΏ ΑΓ Κ8 βοαγοθὶυ ἀδβογνρά ἐπ6 μι! 
εχαηγίηδίίοη δηα γοίυϊδειίοη Εἰ οἢ ἐἤθν Βᾶνο τοςεϊνοά 
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ἔγουι ΒίΟΙΓ ἴῃ ἢ18 ΔΏΒΜΨΟΙ (ο Ραυΐυ8. Τα τηοϑῖ 1π|- 
Ρογίδηϊ τηαίίοσ ἔγομῃ θοίἢ ἢδβ Ὀθϑη βοϊθοίθα ὃν Καυὶ- 
06], ψῆΟ δρτθθβ νι ΒΕ ΟΒΘΠΓΆ 6 Γ ἴῃ γο]θοίηρ τΠ6 
δῦονε ἢγροί!εβ68. 

(ΓΗ͂ΑΡ. ΧΥΙΙ͂Ι. ὶ 

ΨΈΕΚΒΕ 1. ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ. ΜΥΒΠΌΥ [ᾶ8 πόίςοά, 
8 νΟΓῪ ἱΠρΘΠΙΟΙΒΙΥ γοοοης 64, [ἢ6 Δρραγοηΐ ἀἰβθογ- 
Θης6 [δὲ 51::05151(5 Ὀοΐνοθοη ἢ6 Ενδηρσο δίβ; ψὨ]ςοἢ, 
δονανογ, Μαυκ]απά {ἢ 18 πὰ Ὀ6 ἀοπα ὈΥ̓ ΒΙΠΠΡΙῪ 
Ρἰδοίηρ ἃ σοητὴᾶ δὶ ὥρᾳ. ΤὮδ 8686 18, “ Αἱ ἐἰεὶ 
{π|6, [6 ἀ15.1}168 ἀἰβρυϊίηρ' ἀιηοηρ {Π6Π 56 1ν 68 ν Ὠ!οὶ 
οἵ (δ πὶ ψουϊὰ Ὀ6 ρτοϑῖοσ ἔπδη {Π6 οἴδϑὺ ἴῃ (ἢ Κιηρ- 
ἄοπι οὗ Ηραδνθρῃ, οϑῖηο ἰο 968118.᾿ 

1. τίς ἄρα μείδων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
ΤΙ 8. ἀϊδρυίαιίοη, ψ ἢ οὶ Βαα ἴΔΚ6η ρ͵δοα οἡ 1ῃ6 ΨΑΥ 
ἰο Οβρογῃδιιπὶ), 5866 18 [0 ἢδνα Ἀγίβθη ἔγομῃ (ἢ ργείδγ- 
ΘΏσΘ δρρΑγΘΉ Υ 8πονῃ οὗἁ ἰδία ΟΥ̓ 96508 ἰο Ραΐογ, 
“Φομη., δηά “24π|685, ψ ἢ οἢ Παα οχοϊίθα {π6 ῥγὶθ οἵ 
[ῃο088 ἴἢγ66, δηᾶ {Π6 νυ οὗ 1Π6 γθδῖ. ΤῸ γϑρυθβ8 
1Π688 Θ40 Δ ΠΥ ἈΠΟ ΓΙ βἐδη αἸΒΡΟΒΙ]ΟΉ8, «658 (οη Ρε- 
(6 γ᾽ 5 γοΐυγῃ ἔγοτῃ ἢβῃϊηρ) 45Κ8 τῆθχ σψῆδί (ΠοΥ δά 
Ὀδθη ἀἰβραίϊπρ οὗ οη ἴἢ6 ψᾶγ. Τῇ ἱπίοτσορδίοη οὗ 
(ἢ6 ἀἸδο 1168 15 (ἢ ρυΐ Ὀγ γγοἰβιείη - Θυ!β ογὶΐ 1π|- 
Ρογαΐογ Ὁ αιι18 σΟὨ81}111018, 4118 ρτοσυγαίοτ ὃ Αἢ 4υἱ 
Ρεῖπλαϑ ἰη ἀοσίγηδπι {δῖ 86 ἰγϑ Δ 2 ΑἸ αυἱϊ 0] 
ΒΔΏΡΌΠΠΘ οβί ΘΟ] ΟἿΟΓ 9 8η 4] [6 [Τα ΘΓ ἢο8- 
Ριτο ὀχοορὶ! } δὴ εἰδίθ ργονθοίιογ ὙΠΟ {ἢ 6 ἄνΟνν 
1ἴ, δη τη8Κα {ῃ6 τηδί(εγ οὗ ἢδῖγ ἀδραίθ Ὀγ [6 ΨΔῪ 
[6 8ι0]6οἱ οἵ ἃ ἀϊγθοῖ Θησαίγγ. 

1, τίς-τ-ομείφων ἐστὶν, ἱ. 6. μέγιστος ἔσται. ΤΠο᾽ 
σομηραγϑίϊνα ἔογ Π6 βιιρου δίϊνο, δὰ ἴῃ (ΟΠ Θηϊδ- 
ἴογβ (866 Καϊηο6]), 88 15 ἔγβαῦθηθ! νυ (ἢ6 οᾶ86. Βυϊΐ ἰο 
{Π18 ῥγΙΠοῖρ]6 6 ἢδβα ποῖ πδθτὸ γαϑογί. Οη 8 ΠΔῪ βὺρ- 
Ροβ6, {πδΐ (ΠΟΥ ἀα ποῖ τη γοὶν ννἰϑῇ ἰο Κῆον, ψῇῆο 
ψου]α ΡῈ (δ σγεοαέοδέ, Ὀὰϊ ψηο ψουϊὰ οσουρΥ {δ6. 
οὐϊεῦ ῬΡοβίβ ἴῃ 106 σουσγί οὗ [ῃ6 ΜοΒ5:Δῃ ; 88, 4018 1Π|- 
Ροσγδαίογ ̓  41|8 σοΏ 5114 Γ1118 ὅζο. 8Δρ. ἵει. ΑΒ [68 ρΡ]ὺ- 
ΓΑΙ ἴ5 οἴη τἀκθὴ ἔογ (86 βἰῃρι δ, 80 15 (Π6 81 Πρ. ΑΓ 
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ἴον (ῃ6 ρίυταὶ. ὙΠογοίογα Μὰ πθϑά ποῖ (ἀκα μείϑων 
ἴῃ ἃ βυρονίδεινο, Ὀπΐ ΟἿΪΥ σοι ραγαεῖνα 86η86, νν8ο 
50.8}} Ὀ6 1Π6 πιάγογοθδ, [Π6 πηϑρηδῖ68. 

2. προσκαλεσάμενος----παιδίον. ΑΓ ἢΪ8 ΔαΙΠΟΉ ΟΠ 8 
ΔηΔἃ οχροβιτοη8 βῆου ἃ ἸηογΘ ϑίγοηρῚν βίγιΚα (6 
τη 45 οὗ [118 ἤδΆΓΘΓΒ, 068018 18 δασυϑίοιηρα (88γ8 Ἶ εἵ- 
861} ἴο σϑργδβθηΐ (Δοσοσγαϊηρ ἴο (ἢ6 Οτγιοηΐϊαὶ υ88ρ6) 
158 βρίγίταδὲ ἀοοίγηθ ὈΥ σοερογδαὶ ᾿πλρθ8, ΟὈν!ου 5 
ἴο {π6 βρῆς. ΤΏΘΓΟ 15 81η ἱπίογοϑαηρ' {τα πῖοη (ῃαΐ 
{86 ΒΟΥ Ν88 (6 δἰϊζογναγάβ σοϊγαϊοα [ρηδίϊ. 

8. ἐὰν μὴ στραφῆτε. ἘΠη]688 γε 6 σπδηροά ἴῃ ἐϊ85- 
Ῥοβι(οη, ἀπά Ὀδσοιηθ, ὅζο. ΤἤΘΓΘ 15, 1 ὈΘῆσνο, πῸ 
οἴμοΓ ΘΧΔΡΪ6 ἴῃ (Π6 Νὸν Ταρίδιηθηΐ οὗὨ {18 τηϑθέδ- 
Ρ[πογῖοἃ] βθη86. ()ὴ {πὶ8 Εξοβθητη ]6τ Π68 {Π|6 ΌΠον- 
ἹΏ6) ταη]δγὶς : “5 ῬΌΘΓΙΒ8 810}11608 νὰ} ἤοσὶ ΟΠ δίῈ8 56ς- 
(Δίογο βι05; τῃηοάοθ!4 οἱ Βοπδογιηι ρογὑγόγά ἐ65- 
Ριειο πα, σαοὰ οὰ δἰϑϑ Ἰοπρ ββἰ πγὲ δῦ 8}: ἃ βέιαΐο ΠΟ. 
Βόσγιι, 404 πα 8ἀ ᾿Ιηνοηΐδηι αὐἱάσπι 560 δά νἱ γί] ρὴν οἵ 
τοδυδίδπι εἰδίθῃι γοίθιτὶ βοϊθί : ἤδη, τι Ἠογϑῦϊ8 δέ, 
ὐϑηνθιβῖβ βία 115 ϑοῖδϑ ἀπΙπηηβαϊ6 νὴγ}}}8 Θυδοτὶς Ορο8 
Θὲ διηοι 85, ᾿πϑογν!ς ΠοπΟΣΙ." (δα αδἱϑ8ὸ ΒΡ γΥ.) 
ΤῊ18 Βοΐηρ {ἢ πιδηϊ οί 5θη586, 1 δὴ βυγργὶβοα (πα 
ΥΥ εἰβίθιηῃ βου! ᾿ηΐογργοί γένεσθαι αἷς παιδίον ἴο Βα 
αοἰποιυέοράρσὲπρ ἐδ σι ρορίογεν ο7 οὐΐογϑ ἐο ομγϑοίυο5, 
απά ἐλαέ τσε αΥ, (4. ἀ.) ας ὕον-5 σοπιραγοά ἐο πιϑη,8 σονα- 
βυδορει ηοΐ υηίγοαποδὲ 1 ἰῃ6 (ἸΔ58ῖ08, δηἀ οὗ ψῃ]ο ἢ 
16 ρΡτοάυςο8 βανογαὶ Ἴεχϑιηρίθβ Εἰ Ψ}}} ποί, πούνανοῦ, 
ΒΕ πὲ ἱπιοεργοίδιίοη, ψῃοἢ 8 ἴοο Πἰπλϊεἃ δηά 

, [ατοϊοίομβοά. ὙΤδουρῇ ἔ Κηον ἔδπαΐ [Π6 ΑΡοβ(]6 ἰἐο (ἢ 6 
Ἠοπιδῆβ 12, 10. ρινοθ ἰ 4 σπμαγδοίογιβιῖς οὗ {6 
ΟὨειβιδηβ, ἐν τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, γεῖ (Π6 ἰη- 
τεγργθίδεοη 18 ἴοο τοβίεοίβα, ΟἿἵ ϑανίθιγ τῇ 68} 8 
ἴο ᾿που]οαίθ ἃ ΟὨ ΑἸ κὰ ἀϊδροβίεϊοη ἴθ μπαρεδέξέριδ- 
πεδϑ: ποῖ, ἢονονογ, (πὶ οὖν βδανίουν ἰηςοπάρα ἴο 
σοπβηδ ἢ 86] (ὁ (Πδὲ οἰγσαπιβίαποθ. Ἦδ τὶρσῃε δά- 
νεσί ἴο [Π6 ρἜΠΕγαδι 8: ρ οἰ γ δηά Πυ ΠΥ, ἀροῖ πεν 
απαὰ ρι! 6] 6 ββη 688 οὗ ψομηρ οὐἠϊίάγοπ, δὰ ϑυς ἢ γγ88 
{π|8, ὈΥ «θδιι5 ἰαἰκῖηρσ Πίξτὴ 1η 8 ἀτίηϑ. Τῇ δἀπηοηΐ- 
(ἰοη, ἐἰπθιθίογθ, 18 νεσν βἰθ}]γ ἰο {πὲ οὗ δὲ. Ραϑυ], 
1 (οσ, 14, 90. ἀδελφοὶ, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, 
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ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάξετε, τῶς δα φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε. 
δυο χογα ἴΠ6. 8εηιπιθη8β οὗὁἨ ἰδαῖ στγδοίουβ Βεϊηρ, 
ὙΠΟ βδϑιβ ἴο αν δά ἃ ρεομέξαγ αὔδοιίοι ον ελῖ- 
ἄγη, δὰ το ῬΕΠΙΘΕΘΕΥ ἀθϑιγθα (ἢδί {πον πρὶ 
δ βυϊοτοιί ἴο σοπλα ππΐο ἢϊτη, δὰ οὶ θ6 ἐογθι ἄρῃ. 
οδη (αἰνίη, πουονοσ, ὑγοβπ68 [0 ἰθδοῖ ι.5 ἃ 60Π- 
ἘΓΑΤῪ ἀοοίγίηθ ; (οἰ πρ υ8, 15 18 Ιη5{1. 4, 15, 10: 
“41ηΐλη 8 της ΔΙοπρ ΗΠ {Π6πὶ {Π61γ οὐ ἀδηηηδίϊοη 
ἔγοπι (δὲν το ἢ Γ᾽ 8 ποιοῦ ; μανίηρ {π6 βθϑᾶ οὗ βίῃ ἴ 
{Π|6ῚΓ νΘΥΎ Ὡδίαγοϑ, ἰμουρῇ ποῖ ἀσνοϊοροα. Ναν, ἐβοῖγ 
0016 πδίυγο 18 ἃ βογῖ οὗ 8666 -δ64 οὗ 5η, δηὰ ἰἤθγο- 
ἔογτε (ΠΥ σαπηοῦ Ὀὰΐ 0)06 οἄὔϊουβ ἀηἃ δου} 06 ἰἢ᾿ 
{Π6 εἰρῃύ οἵ (ἀοά." 

δ. καὶ ὃς ἐὰν δέξεται. ἜΠα6 σοπηοοίίοῃ ἤθσοὸ 15 Ὡοΐ 
ΨΟΣΥ οὑνίουβ. 10 88 Ὀθδὴ Ἂχρίαϊ πὰ Ὁγ ΡΥ δηά 
ΚΚυϊηοοὶ, Βαϊ ποῖ νΟΓῪ β8ποσοββέι ἢν. ΟΓΙΔΡΒ ὁ τὴν 
Ὀ6 {π8 .51ἃ ἀονῃ: Απά γοιηδγῖ, [0 γΟῸΓ δῃοουγαρό- 
τρθηΐϊ ἴῃ γοὺγν Δροϑβίοϊϊς ἰδθοιγθ, {πᾶΐ ΤΥ τηδχίπ) 15 
(Δπὰ {ἐπ ΐ8 1 5841} ορθῆϊυ ἀδοΐδασθ), Ηδ {πδὶ γϑσοίνϑι: 
ΟΠ6 βςἢ σι} }61658 ογοδίυγα [ἢ ΤΩΥ ΠΔΙΠ6, 1. 6. θΘσαι186. 
ἢ 18. 1ὨΥ̓ αἰβοῖρ]6, τϑοθίνϑί τη6 ; δπᾶ ψβοόβοονοσ ὈΥῪ 
{π6 οοπέγαγμ, 1. 6. ὈΥ Ῥογβδουίοη, 584}} οαυ86 Ηἰπὶ ἴο 
βέι Ὁ ]6 δὲ ἀπά ἰογβακα τν ἐδ ἢ, ὅζο. ΟΥ̓ ρϑγῇδρϑ' 
{6 ψνοτγὰ τολοδοουθν τορος 6 δἀάγαβεθα το [ῃς ὃὁγ- 
δέαπάθηϑ 'Ὲ ΠΘΏΘΓΑΙ ; ἴῸΓ 6 ἅγα ποῖ τοἷὰ τπαὶ (Π15 ννἃ8 
δα ἀγοββοα ἰο [πΠ6 ΑΡοβί6β ργιναίαΐυ. 

6. συμφέρει αὐτῷ, ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς---τῆς θα-. 
λάσσης. Τἢ6 Βοηΐεῃοθ 18 6ἰΠρΕ1ς8] ; καξῆον ἐξα ἐἠαῦ 
ὧδ δλοκία οοηιπιδέ σμοΐ, α ογίπιθ, τηυϑὶ θ6 βΒιρρῇῃ θά. δὸ 
ἴ [88 ῬάγΆ 116] ραββαρθ, 16, 2. λυσιτελεῖ---ἢ ἵνα σκανδα- 
λίσει ἕνα, ὧς. ἘΠ6 βιυάρης τὲ οὔβογνο, (δας ἴῃ 8 
Ιατρα μύλη ἴπογθ ψψοῦθ ἔννο πλ}}]-ϑίοποα ; [Π6 ὌΡΡΟΓ, 
ὙΊΟ ψγὰ8 τηονθᾶῦ]6, δηὰ ψ βθη ἰαγρο τὈΓη66 ὈγῪ 
8.3965, ΟΔΙοἀ τη (Π6 Ηοῦτον 39Ἵ, 88 σης ὕροη τ 6 
οἴδεσς, 1 Οτοοὸκ ἐπιμύλιον δΔηὰ ὄνος ; 6 ἴοι, ἰπη- 
τον Ά0]6, ο4}16 ἃ μύλη. ϑδοί]θιθ. 0 Π6ΓΘ (Γϑηβ] αἴθ 
ἑἐαρὶς πειοία αδἰπατία. 1 οἀὰ, νίγρ. Δ η. 8, 620. ΕΔ- 
τ218 νοϑίδ4υ 6 τ οἰ Αγ ρθ ἰηϑίαί. Ἡδτγοάοί. 8, 2, 14. 
πεποιημένῳ μυλίτου λίθου. Οη ψὨΐσἢ 866 ᾿τπΐ8οἢ. 

0. καταποντιαθῆ. ΤΟ 85 ποῖ ἃ ρυπίεδῃηηθηΐ υ8604 
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δηιοης ἴδ6 96.018, ψ 0, [Ὁ Δρρϑϑγβ ἔγοπι δἰ βίοσίδη8 δηά 
σοιητηθηίδίογβ, Πδα Ὀαϊ ἔουΓ βογίβ οἵ σϑρί[8] ρυη:5}-᾿ 
τηθηίϑ, Ὀυγηΐηρ, βίοηϊηρ, βίγδηρ]] ηρ, δηα Ὀοῃοδάήϊηρ. 
Τι ἰ8 ἃ ργονθγθιαὶ δηᾶ ἤυρογθοΐ οὶ] Θχργθβϑίοῃ, ψ μι σο ἢ 
ἸΏΔΥ ἰἰᾶνα ἀογινοά 1185 ογρίη ἔγοπι {Π6 }Γ πορὮουΓΒ, 
(Π6 Εργρίίδηβ ογ (6 δγυγίδηβ, δπηοηρ Ὀοΐἢ οὗἨ ψῇοπη 
ιἪ 8 'η 086. Απηᾷ {ἢ 6Γ6 18 γθαϑοῦ 10 {π|ηκ (δὲ 1 
οχίθηδοα ἰο οἴδοσ ραγίβ οὗ (6 Εδϑβί; ίογ 1 ἢπά ἱΐ 
814, ἰῃ [Π6 Ἔτανο 8 οὗ Ε, Μ. Ριηίο, {ῃαΐ [6 Κίησ 
οἵ Μεαίίδθδη, δἴϊοσ θείηρ βιιθάιιθα δπὰ ἴβδκθϑη ἃ ργὶ- 
8Ο0Π 6 Γ, ᾿ι8α ἃ βίοηθδ {16α τοιιηἀ ἢ18 ΠΘΟΚ, 8η6 νὰ8 οδϑί 
Ἰηΐο {π6 8βθᾶΔ. Τ|}8 πιοάδ οὗ ριυπιβηιηθηΐ τνἃ8 480 1ἢ 
1..36 δπηχοηρ ἴ(ἢ6 τεοκβ. δὸ 1)104. δῖα. ἴ. 7, 98, 2. ΒΙρ. 
τοὺς δ᾽ ἄλλους ἱεροσύλους κατεπόντισε" ΜΏΘΓΟ. δ᾽ 6586] 1ὴρ 
ΤΟΏΊΑΓΚΒ, ἰπαΐς {Π6 Ραπὶβῃπηθηὶ ψγ88 γραυθηΐ, δπά 
οἰΐ68 [«ν. 1, 51. ἀπά 8445, “" (βιίδγιπι 1πίοσ ἸθρΊ]- 
ΤῊ Δ 8 580 ὙΠ] ΘρΟΓΙΙΠΊ ΡΟΘἢΔ8 εἴ καταποντισμὸς σΘΏΒΘΒΑίυΓ.᾽ 
ΡΠ. υά. νόμου κειμένου, τὸν ἱερόσυλον κατακρημίνεϑεσθαι, 
ἢ καταποντοῦσθαι, ἢ καταπίμπρασθαι. 1 δαά, (δὲ (ἢ6 
ΟὈβογνδίιοῃ, 88 1 τοραγάβ [ἢ6 κατακ. 18 σοῃῆγηοα ὈΥῪ 
ἈΠ] Δη. Ν. Η. 11, ὅ. δῃὰ Ἰ)ιοά. δῖος. ]. 16, ᾧ 85. 80 
αἶβο 1η Πιοά. 815. τ. 7, 98. τοὺς δὲ ἄλλους κατεπόντισε; 
80 ἰἢαῖ Ιη 1. 7, 82. οἵ [Π6 8341η6 διιίογ, 1η8ἰ684 οἵ κα- 
τεκόντισαν, 1 σοΠ]ΘοίηΓα κατεπόντισαν ; 8180, ἴῃ ἢ. 165, 
4.. ἴογ κατεκοντίσθησαν 1 οσοιιδοίυτο κατεποντίσθησαν. 
Ιη Ὀοίῃ ρίαςθβ 1ἢ6 ογ πη 1818 πηθηϊοηθα δὰ Ὀθθη 
ΘσΌΠΕΥ οἵ βδογίϊερθ. ΑΪβο ἰῃ Ῥαυβδη. 10, 9, 8. ἔογ. κα- 
τεκοντίσθη τοδα κατεπ. ἴτοτῃ (ἢ6 σοη]δοίαγα οὗ ΡΪπΊοσ. 
ΔΑ νϑγὺ ϑ8ἰπ|}}|γ Ὠγρθῦθοῖθ 185 ργοάυοθά ὃν ΕἸβποσ ἔγοηι 
Ζυ]Δη. Οτγαῖ. 6, Ρ. 198. οὐ βελτιόν ἐστὶν ὑπὸ τὴν Χάρυβ- 
διν, καὶ τὸν ἹΚωκυτὸν, καὶ μυρίας ὀργυιὰς κατὰ γῆς δοῦναι 
ἢ πεσεῖν εἰς τοιοῦτον βίον. 

6. ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. ΤῊ 18 Ὠοΐ ἃ νΟΓΥ᾿ 
Γγϑαυδηΐ ρἤγαβθ, δυι6 ΘΧΑΠΊΡ 68. ἀγὸ ργοάυοδά Ὀγ ΑἹ- 
ὑαγίϊ δηα Κυρκ. βοῃια οἵ ψ ῃ ἢ τηᾶῪ Ὀ6 βθθῃ ἴῃ 5. ἢ]. 
Ι6χ. [ἢ ἔδοϊ, πελάγος 1η 118 ργ πη νο δηα ρῥγοροῖ 
86η86, 815 168 (Π6 ἄδερ. Βιιΐ, 48 1 νν88 τη ΒΕ Ὁ 8Ρ- 
Ὀ]6ἀ ἰο (ἢ 5θα Ὦγ {Π6 δΔἀαϊοη οὗὨ τῆς θαλάσσης, 50 
δί ἰδεηρίῃ 1{ σαπη6 ἴἰο βρη (Π6 5άπ|6, ψιπουέ {Π|6. 
δά άποη. ὅ66 δυῖς. ΤΊ68.1, 661. ἜΠ6 πιοδηΐηρ οὗ 
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115 Πρ γθο 68] ρἤΓΑ86 18, “16 ψογβῖ Ῥυη]βῃπηθηΐ 
(Δῃὰ βιιοῖι ννὰ8 {πουρῃς {Π18) ψου]α Ρ6 ἴοο ροοά ἔοΣ 
πηι :᾿ 485 Οτίρϑθῃ 5808 Οὔ [18 ρᾷ888ρ6, ὡς συμφέρον .- 
τος αὐτῷ ἐπὶ θεραπεία τοῦ κρε ἥναι μυλον 

7. οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τών σκανδάλων" ἀνάγκη---ἔρχε- 
ται. κόσμῳ, 1. 6. ᾿ιοπ θυ. ᾿Ανάγκε γὰρ ἐστιν ἐλθεῖν 
τὰ σκάνδαλα. (οιηραγο [Π6 ῬᾶΓ4116] ραββᾶρο οὔ 16, 
17, 1. ψῆογα {πΠ6 ψογάβ ἀνένδεκτόν ἐστὶ μὴ ἐλθεῖν τὰ 
σκάνδαλα τηιϑέ 06 Ἰπίοτρτγοίθα, “10 οδηποί Ὀαΐ ᾿8ρ- 
Ῥθῃ ἰμδΐί οῇδηςοβ (σκάνδαλα), οἰγουπηβίαποοθϑ ἢ] Οἢ 
οὈδίγυσι {Π6 γοοθρίϊοη, ΟΓὁ οσοδϑβίοῃ {86 δραηἀοηπιθηΐ 
οὗ {{ὸ ἔδιτἢ, βῃοιϊά οσσαγ, ψῃϑίθογ οσοσδβίοηθα ὉΥ 
Ρογβϑουίίοη, ἀθηΐαὶ οὗ [ἢ6 σοπηπιοη ΟἿ ο68 οὗ διιπ)α- 
ἘΠΥ: σοπίοιῃρί, ζο. ὅ86δα οὔ {ἢ15 ρββαγθ ὙΥ ΠΙΓΌΥ 
δηα Οτοί. ' ' 

. ἤἥ. 1 ἀὁ πο ἀΐδοργη {ἢ6 σοπησδοίοη οὗὨ {Π6 ποχί ἔνο 
νοῦβθ8, 8Πη4 1 βιιϑροςΐ, νἱτἢ Κυϊηοοὶ, (δι {ΠῸῪ ΘΓ 
Ὡοΐ βροκθὴ ὃγ (Ὠ γίβε ἰη ἐλ οοηηθοίίοῃ, θυΐ ἅΓ6 1ῃ- 
τρτοάυςοά τοι οἢδρΡ. δὅ. οἢ [ἢ6 οσσαδίοη οὗ (6 ψογὰ 
σκάνδαλον Ὀδϊηρσ τηοηϊοηθα. [0 18 ποῦ ὑπιυ8118] [ὸσ 
Μαίεπον ἰο σοη])οῖη βρθδοῖθβ ψ ϊοἢ ψ γα υἰίογοά δὲ 
αἰ ἔδγθηΐ {1π|68 ; [πουρῇ ΟσοΔΒΙΟΏ8}}ν 1 βιιβροοῖ (ἢ δὲ 
1Π|6 ρα88δρθ8 ἤν Ὀδθη ἰῃηἰγοαιοοθα ἴτοπι [Π6 τη ΔΙρΊΠ, 
ὙΠ ΘΓ (ΠΟΥ Παᾷ Ὀδοη ψγθη ὈΥ βοίηα "παΐὰ ζεγϊαξὲ 
λοηιΐμοβ. (ἰθγίδι ΠΥ ἤθῦα ἴ[ῃ6 νθῖβθβ8 ἃγθ ραγθῃίῃοί!- 
ΟΔ], ἔοσγ (6 ἔὈγηογ βυδ)]οςοΐ 18 γοϑυτηθα δἱ νϑγβα 10. 
Οη ἴδ σοκέϊηιοηξ ἱἹπου]οαιοα 1π {Π686 866 ποία, βι|0Γ8, 
ὅ, 20, 88. 

10. οἱ ἄγγελοι αὐτῶν---μου. Τὶ ννὰ8 δῆ Ορϊὶηίοῃ οὗ 
{Π 6 (ὐδη 1165 (πὲ βοπα Ρθγβοῃβ δα διζθηάδηΐ δηροἶ8. 
δὸ διῖο. (8805, 87. ρ. 75. (ἀρ. Βυ1κ.) ΡΙαϊ. Αηΐοη. 
88. ὃ σος, ἔφη, δαιμὼν τὸν τουτοῦ φοβεῖται. Απα Ηογαί. 
Ἐρ. 4,1, 87. 8οἰ{ (ὐδπιυ8---οαραῖ. Δ ΠΕΓΕ 566 [Δοΐθγ, 
δΔηα [Π6 οἴπον ᾿πίουργοίοσβ. 1 Ὀδ]ϊονο, ἤόψονοσ, (ῃδὲ 
ἘΠΕΟΥ σοπῆηαα τΠ θη ἴο ΡΘΓΒΟΏ8 οἵ ἀἰξεϊποίίοη. Απιοηρ; 
1Π6 96νγ8, πονανοῦ, 1 ννὰ8 ἃ ρεπεγαὶ 6]16 (νῃϊοἢ 
Ογῖβε ἴῃ ἢ15 νβάοπι ρ᾽οαβθά ποῖ ἴὸ ἀϊβίιγθ), (Πδὲ 
δυονῳ Ῥούβοη ἢδα ἢ]5 δἰἰθπάδης δηροὶ, ψγῇῆο νν85 σοη- 
ΒΙἀεγθα 85 ἢ18 γϑργοβϑθηΐδίινο, δπα ἰοὸ ψῇοπῃ (ΠΟῪ 
868η1) ἴο δνα {πΠουρὰϊ (δὲ Πα ὈΟΓΟ ἃ ρϑγβοῃδὶ γεβθηι- 

νΟΙ,. 1. ΕΒ. 



Φ443 8Τ. ΜΑΤΤΒΕΥ͂,, ἜΑΡ. ΧΥΙΙ͂. 

ὈΙΔης6. (48 ψὸ Ηπά ἔγοιη Αςίϑ, ψἤεγθ ἘΜ οάα [65 
[86 4856 016 ἃ ΠὨ18610Ρ165 {Παι Ῥείογ 15 δὲ {π6 ραία, ἴο 
ΜΠ ἢ ΠΟΥ τ ρὶν, ἐξ 6 δὶ ἀαπροί.) δοῖηα σοηδηρα 
{μ6πὶ ἴο ἴῃ6 σοοά. δ8ο Ηφῦτγ. 1, 14. {Π γα ἀγα 881 ἴο 
ΡῈ πιιηϊβίθσιπρ 5ρ|Γ1}8 ἴο ἴΠο86 ΠΟ 58|}4}} θ6. ἢ οὶγβ οὗ 
βϑαϊναίίοη. Βγ (6 σοπογαϊϊέψ τ νὰ8 (ῃουρῇι (ἢ δῖ 8]], 
Ὀοιἢ ροοά δπά 84, ἢδά {Πε6ῖγ δἰίθπάδηΐ δηρα 8. δὸ 
ΤΒοορῆυ]. ΤὨῊϊ8 ποίίοη 15 γοίδιποᾶ Ὀγ (ἢ6 Μδῆο- 
τηΘἴΔη3. 
ΤΟΥ ἢδά τΏΔΩΥ ΟΡ] ΟΠ 5 δδοιυΐ {Π6 οὐἶοοα οὗ {688 

αἰἰοηάδηί δηρο]8, ( ]οἢ δΔΥῪ Ὀ6 866 ἴῇ {ΡῈ 0) οὗ 
ΨΠΙΟἢ 1 πορα οὐἱν δάνοσί ἴο {{|18, ὩΔΊ ον, {πὲ ΠΟΥ 
τ Πῃουρῆς (6 Δηρθ}1ς ΓΤαργοβθηίϊδίινο βίοοα ἴῃ ἴΠ6 8816 
ἔλνουγ ἢ ἢ Οοα 88 ἀϊὰ (ἢ6 ρΡογβοη ἢϊπιβεὶ '. Ὴ]8 
Ψ11 συϊάθ τ το (ἴδ γϑὰὶ τηϑδηΐϊηρ οὗὁ οὐγ δανίουγ᾿β 
Ἀπ μὰ Ψ ΠΙΟἢ 15 {Π18: ““ΤΉ686 ΠΥ ὨυπΠ)0]6 δηᾶ τη- 
ΔΙΊ ΙΓΟΙ15 [ὉΠ] Ονγ ΓΒ ΘΉ]ΟΥ (6 ρΡογροίιδὶ νου δηὰ 
ΔΌΡΓοΟΡδίίοη οὐ ΠΥ Βαίπος ἰη Ἠθάνθη. ᾿ΓὨΘΓΟΙΌΓΟ 
ἄθ58ρ186 {ἢ θ ἢοΐ, ΠΟΥ γείμιβα ἤθη {Π6 οἴἶήοοθβ οὗ ἢιι- 
ΤΩΔΗΪΥ. δὸ Εμίῆγπ). τῶν δοκοῦντων μίκρων --- ὄντων 
δὲ μεγάλων τῷ Θεῴ, δι’ ἀρετὴν. Αηά 80 ἱπαἀεοά ΤΠοο- 
ἢ]. νῇοπὶ 866.Ὀ ΜΠ 1Π6 ΟΥΠΟΙ ορίπίοηϑ οὗ [Π6 
εν δδοιιΐξ 8ηρ6}5, ΨὨΙοἢ ψογα μὰηἀοα ἀονη ἴο, 1Π6 
ΟὨ γι βιϊδη8, γα ἤᾶνα Ὠοίῃίηρ ἴο ἀο. 1 σοηΐδ88 1 σδη- 
Ὡοΐ 866 ἔτοπι (ἢ656 ψογάβ οὗὨ .}68118 ΠΥ Τσογίδίπ (6811- 
ἸΠΟΩΥ ἴο (ἢ6 το] ΠΥ οὐ {Π|8 Δῆροις δἰἰθηάδηςθ: 8ῃ 
ΟΡ πο ΠΙᾺ ]6 ἴο τη ηΥ οὐ]θοίίοη5, ἡ ΒΙ ἢ 1 νου] θ6 
ἰγσγοϊανδηΐ ἤθΓΘ ἴο ᾿ἱπίγοάμςθ. 

10. βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου, 1. 6. ΘΠ]ΟΥ 
{(πΠ6 ἴανουγ οὐ ΤΠοτγα 8 ἃ γοίδγθηςα ἰο ἐπα Οτἰθηΐδὶ 
συβίομῃ ὈΥ ὙΠΊΟὮ ΠΠΟΉΔΓΟΪ8 γα βααιιθϑίογοά ἔγοιι {ἢ 6 
ΡΟΌΪΙς νιον, δηα ἤοηθ δάπίίδα ἰο 866 ἔθη, θυΐ 
Βιιοἢ 88 ΓΘ ἴῃ Θβρθοίϑὶ ἔἄνουγ. (Οοπιραᾶγο [Κα 1, 
19. 1 Ηδρ. 10, 8. Επ31}).1, 14. ἽΦΩΣΤ 8 ». 

11. σώσαὶ τὸ ἀπολωλός. ΝΕΌΪΟΓΙ 5:ΠρΡΏ]ΑΓ [ὉΓ τηᾶ8- 
ΟἸ]Π]η6 Ρ]υΓαὶ, 8485 18 οἴη [6 οαβθ. Βαυΐ Λεγὸ {Π6 
ὩδΘυΐογ ἀν ἤανα 8ἃ Γϑίθσγθησα ἴο {16 πϑυΐοσ ποὺμ 
πρόβατον. ΓΘ οοιηρίοῖα ρῆγαβο οσοιγβ ἴῃ Μαίίῃ. 10. 
6. πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Απὰ 
Μαί. 1δ, 4. 1 ὅπ βδπὶ ἰο {πὰ πρόβατα. ἀπολωλότα 
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οἴκου Ἰσραήλ. ( ΒΕΙΘ 866 ῃηοΐ6.) Απά Ῥρίοθι, πρό- 
βατα πλανώμενα. 

12. ΤΠ σοπηθροίίοη (ΠΙΟὮ 15 ποῖ νΘΥῪ ΟὈν!οι 8) 
15 ρΡΕγΠᾶρ8 {Π|18: “Ὑοῦ πηᾶὰν ἤριγα ἴο γοιγβοῖνοβ [ἢ 8 
το δηα δῆρογ ΨὨοἢ [Π6 ΑἸΠΉΙΡΏΓΥ [66]8 δὲ ὁη6 οὗ 
5 [4118] θείηρ βοάυσοα αὐσᾶν, ὈῪ (6 ἸΟΥ ΨΠΙΟἢ 
ἢ ἔδε618 δἱ 1η6 γθοόνθγυ οὗ Οὴ6 παῖ δα ρὍΠ6 ἀϑβίγαγ : 
1 15 πΚὸ τἢδ! οὗ 1Π6 5Βῃορῃογά, δα. 

12. ἀφεὶς τὰ ἐννενηκονταεννέα ----[ἢ6 ὨΙΠΘΓΥ ΠΙῺΘ ; 1. 6. 
{Π6 οὐδεν" πἰηθῖγ-Πη6. ΤΉ]8 ἴογοθ οὗ [Π6 ἀΓΙ6]6 ΤΠΔΥ. 
Ὀ6 ΜΠπ8ἰγαῖαα Ὀγ {6 ἔΟ]ΠΠονρ᾽ Ῥαβ58ρα8 ἴτοπὶ Ηδθτγο- 
ἀοί. 8, 90, δ. τὰ δὲ τριακόσια. 8, 15ὅ0, 10. τὴν μιὴν. 
4, 928, 9. οὕτω τοὺς ὄκτω μῆνας διατελέει χειμὼν ἔων" τοὺς 
δὲ ἐπιλοίπους. 6, 27, ὅ. ὄκτω τε καὶ ἕννην. 

18. 1 ἀρτθὸ ψῇτἢ 1[η6 δηοίθηΐ νογβίοηβϑ, δηά ἘΕγδ8- 
ΤὯ18, (8531110, Βοβθηπι. δηἀ Κυΐποοὶ, ῃο οσοπηθοΐ 
ἀφεὶς ψἱ1Π ἐπὶ τὰ ὄρη : ἢγϑοί, οη δοοοιιηΐ οὗἉ [6 ΡάΔΓᾺ]- 
16] ραϑϑᾶρθ ἴπ {λι|Κὲ 16, 4. ΨἤοΓα 1 [6ΚΘ ἐν τῷ ἐρήμῳ 
ἴ0Γ ἴῃ ρμαδομῖδ. ΤὮδι τ[π6 Παβογίὶ δροιπάρα ἴῃ ρ488- 
ἔπτα 15 ψ6}} Κῆονη. (ν!46 Βοβθητη. οἡ Μϑέῇῃ. 8,1.) 
θεσδιι86 (88 ΒΟΒΘΠΠΊ. 8808) “΄ ΠΟΙΆΒ 6886[ ἀἄβθβεγεγ ποῆ- 
αριηΐα Πονθπ ον 68, ΠΙ81 (85 6856: 10 τη ΠΕ10118, 1.6. 
ἴῃ Ἰοοΐβ ραβοιιοϑὶβ τγο] οΐθ." ΕῸΓ ΘΧϑρ68 οὗ (ἢ18 
86η86 Κυϊποεὶ τγοΐδγϑ (9 ΕἸΒοῦοσ οἡ ὕν ον, 8, 2, 141. 
Ῥεγῆδρβ χὰ ΠΊΔΥ σοιηρᾶγα [κε 17, 8ὅ. δύο ἔσονται. 
Αλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό. Ἡ. δίερῃ. Βο6Ζᾶ, δηἃ οἰδοῖς 
(45 ϑ.οῃ. 1.5χ.) σοῃῃθοΐῖ ψ ἢ πορευθεῖς, δηὰ (1 Ὀ6]16ν6) 
νεἰβίεϊη, σἢο οἱΐ65 Μᾶχ. 7 γγ. 10. 25, 2. δπὰ Ραδυβδῃ. 
170. Βαϊ ἀφεὶς ἐπὶ τὰ ὅρη. 1 νου! ποῖ ΓΟΠΑΘΓ, πὶ ἐοοΐϑ 
ἐἰδεογέϊς οὐ πιοηέϊδιια, εὐδὲ ἐμέω σοιπί, ψιϊῇ Ἠοβοησῃ, 
δυΐ ταίπογ ἰακα ἐπὶ τὰ ὄρη ἴῃ 1ἴΠ6 56:86 οὗ ηιομπέαϊη 
»αδέωγεςο. Ἐοὸῖ {π6 πιοιηίαϊη8 ΨΕΓῈ ἃ ἰγθασθηΐ Ρ89- 
ἔυγα ἔογ βῆθερ. 2. (τσ. 18,16. 1 αἱ 866 841]. [3γϑε] 
βοδίίογθά οὐ ἴπ6 τηουηΐδίηβ, δηὰ 88 βϑῇῆθερ. ἘΖδκ, 
84,6. ΜΥ 8ῃθερ ψϑῃπάογοα (γοιρῇ 4}} [ἢ6 τηομη- 
(Δἴη8. Απά 18, (ομραγα 9200. 40, 20; δπὰ πίδῃῦ 
Οἰμοῖθ. Τἢδ γϑϑϑοῃ 15 ΟὈν! Οὐ: (ὉΓ {Π6 τηοιιηΐδίῃ 8 
αἰίγαοί (πΠ6 Βῃονογθ, ΨΏΙΟἢ ποιγίϑῃ [8 ργαβ8. δὺο. 
54]. 147, 8. Ὑ7ηο τηδίκοίἢ {Π6 ρ,488 ἰο σγονν οἢ (8 
τηομηΐαϊη8. [ηάἀθοα ποῖ ΟὨΪΥ πὶ {Π6 Εἰαδί, θυϊ ἴῃ {Π6 

. 
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Ὁ βῖ, πηουηίαΐη8 ἅτ ἱπουρηΐ ἐλνουγαθ]θ ἴο 8660 
ραϑίυσο. 80 Ψίσρ. Ἐπὶ. 2, 21. Μ|Π6 πιϑᾶ δῖςι}}8 
ογαηΐ ἴῃ πιοπέϊδυ8 ἅρπη. Τδοοογ. [α. 8, 46. ἐν 

οὐρέσι μᾶλα νομεύει, δῃα 8, 2. ΤἼ686 δηά οέδεον ρ85- 

ΒΆρ68 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Β66ὴ ἴῃ ' εἰβίεϊῃ. 
15. Τῆδτθ β866πὶ8 ἤθγθ Π0 σοῃηθοίίοη ἢ (ἢ6 

τοοθάϊηρ νεῦβ8. Α Ὧν 8766 8 σοϊῃπηθησθά ; δηά 
ἰκυίποοϊ {Π1η 5 {πᾶΐ 1 88 ἀ6] ]Ινογθα δι 80πὶ6 οἴ ποῦ 

πὸ. [{ 18 Ἰηἰτοδυςεοά Ὀγ ἴλικα 17, 8, 4. ἴῃ δῃοίῃοῦ 

οοπηθροϊίοη. Καυϊποοὶ {π|ηΚ8 {παι Μαίίμαν 1ῃ [ἢ18 

οπαρίογ 88, δοςοσγάϊηρ ἰο 5. αϑ08] ουβίοπι, Ἰοϊ πε 
τοροίμογ ναγίος αἴφμε ἀϊυεγδο5 Οἠγιδἐϊ δευπιοιεδ. 

16. ἐὰν ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὃ ἀδελφός, 1. 6. 16 ΠΥ ὕτο- 
ποτ ΟἸ γι βιϊδη ᾿π]υγα τπΠε6. Ὑμουρᾷ, 1 τμ6 βρὶ γι οὗ 

{π6 ἱπ]αποίίοι Ὀ6 ορβογνθά, 1 τὺ 6 δχίεπάθα ἴο 
411, 858 δδίηρ' Ὀτοίμογ ἤθη, δηά δεΐῃρ ΒΟΓΠ ἔῸΓ Θδοῖ 

οἴδοσ. [ἢ {Π18 νίαν 866 Μαγῖς. Απέ. 11, 18. Οὔ τἢ18 

ΡὮγαβθ, ἀμαρτάνειν εἰς τίνα, Δ εἴ8. ρῖνα8 ΤΩΔΩΥ͂ ΘΧΔΠ1- 
ὈΪθ8 ἔτοπι {πὸ (αββϑίοδὶ ψσιίοβ. 

16. ἔλεγξον αὐτὸν. ΒΌΡΡΙΥ τῆς ἀμαρτίας. Τα ρθηϊ- 

εἶνθ 18 βοῃηθίϊπιθ8 ΟΧργαββθα, (866 ὅ.ἢ]. 1,.6χ.) (δτρ- 
611 γτοπάθγβ ““οχροβίυϊαίβ στῇ Ὠϊ," ψῃ]σἢ 18 ἴο0 
ἔτοβ ἃ νϑβίοῃ. 1 ψουϊά ἰγαπϑίδίθ “"εηάθανοιγ ἴο 

ο ροπυΐποα Ὠϊηι οὗὨ 15 ἔδυ], τηαῖκα δἰ 86 η81:0]6 οἵ 16 

ἸΏ]ΌΤΥ Π6 μαῖῃ ἀοηα {Π66." ᾿ 
15. μεταξύ σου καὶ αὐτοῦ μόνου, 1. 6. ἰδίᾳ, 48 ΟἾγΥ5. 

ἜΧρ αἰπβ. 80 Ρ]αῖ. Αροὶ]. δοογαῖ. ψἤθγθ δοογαίβϑ 
6115 Μεϊϊέυ5 τΠπδὲ 6 οὐρῇ ποῖ ἴο ανα Ὀγοιυρῃί ΐπὰ 
ἰηΐο σουγί ἔῸΓ 18 βιρροδβδά οὔ πη! δ] ν, θυ. ἴο ἢᾶνθ 
δα πηοη 8864 Πἴπι ργιναίοϊγ, ἰδίᾳ λάβοντα διδάσκειν καὶ 
νουθετεῖν. ΒΚ. δὸ Απίοη. 11, 18. νἤοΓΕ 866 (ὐδίδ- 
Και, ἢ. 404. 

16. ἐάν σου ἀκούση, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου [ἢ 
Ὧ6 αἰίεπά ἰο {ΠΥ τϑργεβοηίδιοηβ ([Κ6 ἐάν μετα- 
νοήση) ἴοι ἢαϑί ραϊηθα ἢ)1Π|, ῬΓδβοσνθα ἢϊπὶ 8ἃ5 8 - 
ΓΟ γίϑιίφη. 850 ἴῃ 1 (ογ. 9,19. ἵνα τοὺς πλείονας κερ- 
δήσω. ΟὈὐμηρᾶγα νόσβθβ 20, 21, 22. ὅς 1 Ρεί. 8,1. 
Μδγκ. Απηΐ. δ, 28. (εἰϊεὰ ὃὈγ Ὑο} .) εἰ γὰρ ἐπαΐει, 
θεράπευσεις, ΜΙ ΟΝ 15 Β|ΓΙΚΙΠΡῚΥ 8.1η118Υ το0 {Π15 ρ88- 
Β82ζ38, ἃ8 ΔΓΘ ΠΊΔΩΥ πιά ΧΙΠ8, ἄο. ἴῃ ῬΠΠΟΒΙΓ. Ῥογρῆγτ. 
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ΖΔ]. δη ἃ τλογα οὐ 1688 1η τηοβὲ οὗἁὨ {π6 ῬΠΙΠΠΟΒΟΡ ΓΒ 
Ὑ0Ὸ ᾿ἱνοὰ δον (ἢ6 {{π|2 ψ ἤθη {Π6 Ναὸν Τοβίδιηθηΐ 
δ! ἱπίο σαηῆθγαὶ 86; δηὰ ΨΏΙΟΝ 5866η18 [0 Πανὸ 
διίβθη ἔτοπι ἃ ρογυβαὶ οὗ ἴῃ 6 Νὸν ᾿Γοβϑίδπγοηί. 

156. Τπίο {π6 14(ἢ νογβθ (γίϑέ "δὰ δαιηοηιϑῃθά 
[ἢ086 ψῇο ἀοβρίβθ οἰἤθγβ ; ἔτοιῃ ἴθ 1δ:}} ἢ6 Ὀθ 1 Π8 
ἴο τοδοὺ ἐἤοβα ψὴο ψογα {Πθτηβοῖνοβ ἀθβριβαά. Ὑ εἴϑ. 

16. ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων. Α ΗφΡταϊβηι [ὉΓ 
ἐπὶ μαρτύρων. δὃο Χροη. Ηἰβϑὲ. 6. Ιμιοϊδη ἀ6 Ογῃ. 
11. Ερνιν. 27. ΡΓῸ ἰαρϑβὰὺ 1. (αρ. '΄,κί5.) ᾿Επὶ στόμα- 
τος ἜΝ ΒΟΓΙΊΟΠΘ 86 (65{Π͵] 010. Βοβθημμ). [ἢ ΟΓΩΘῚ 
ἴο ὕθδγ ἐθϑι πο ῦΥ, ποΐ οὗ (6 οἤθηοο, (48 Ἠδιητηοπά 
δηά ὙΥΒΙΌΥ υπαογβίδηδ 11,} θυ (Πδὶῇ (ἤοὰ Παϑὲ 1ὴ 
νη οπαἀοανουγοα ἴο ομίδιη γϑάγθϑβ ὈΥ ἃ Ὀγιναίθ γο- 
Ρτγοβθηίδίίοη. [1 δπὶ ἤθσθ βυρρογίθα ὈΥ [Π6 διίῃο- 
τιν οὗἁἩ Ευϊῃγτῖιβ, ν μο οχρίδιἢβ βεβαιώθη ὈΥ ὅτι σὺ 
τὸ σὸν ἐποίησας, καὶ οὐδὲν ἐνέλιπες. ΨΙ146 [Ιηΐγ. ἀρ. Ρο- 
]υπι. Ποαάτάρα δα 45, ““ἐο δἱέθημοθ ἠϊβ οὐ)εοέξίοπδ ;" 
ψ Ποἢ 15 οί αυϊία τοϊονδηί. Εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἰ. 6. 
1π6 σοηστορδίοη οὗ ψ ΏΙΟἢ γοὰ ἃγα Ὀοίῇ ΤηΘΙΏ6ΓΒ, 
Δη οὗ σουζβα ἔο ἢϊπι Ψῆο ΠοΙ 8 Δ ΠΟΓΙΕΥ 1ῃ 1ἴ, δηά 
ὙΠῸ ΠΊΔΥ ΡΓΟΟΌΓΕ γοῦ ΓΕάΓΕΒ8. 

᾿ 17. ἔστω σοι ὥσπερ ὃ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. ΟΥ̓ [ἢ158 
ἘΜΈ πΕς ΓΠΘΓΘ ΔΓ ΠΊΔΩΥ ᾿Π ογργοίδι! 8 τη Ῥοΐθ. Μτ. 
ΟἸΚΊΘΥ ργεβθηΐβ ι.8 ΨΠ ἢ (ῃς6 ἔρον ϊηρ ὈΥ ἃ σογίδϊη 

Ὧγ. Οοἱορ (πῃ ἢ!8 (δίμοϊ:ς Μβαϊοϊπα ἔοσ ἴμ6 1) 156 856 
οὗ Οβαγιγ) : “"ΟἋἴ6 ἢϊπὶ Ὀθοΐογα [ἢ 6 (ΘΗ Ε|68᾽ {θα ΠΔ], 
88 ἴῃο ψγου ἀ8[ 4 Ὠθδίμϑη ογ ἃ ρυδ]!οδη." Τὸ (181 
σδπηοί δοσθάθ. ὍΠα πιοϑὲ ργοῦδῦα 5686 18 (818: 
“«Αςοουηΐ ἢἰπ 88 ἃ Παρίου ΡΕγβοη, δηα ομθ ψοδα 
Ἰπίθγοουγβθο 18 ἴο Ὀ6 δνοϊἀφά, 48 (δὲ οὗἁὨἨ ἢοδΠΘ 8 δηά 
ΡΟ] 8η8." ΤῸ 5810} ροσβοῃβ (οῦβογνεβ Βοββῃπι) 
16 σοτηπηοη ΟἴἶἾἶο65 οὗ υμηδηιν αἰά ηοΐ σ6886 ίο Ὀ6 
ἄιϊιε (45 πιοϑῖ οὗ {π6 Φ6ψν8 τπουρῇῖ), θὰ ΟὨΪΥ (Πο86 
ΜΠΙΟἢ τοβροοίθα ἃ ΠΘΑΓΟΓ ΠΟΙ ΠπΔογ. ΓΓΠ18 δΔαποηὶ- 
(ἰο. ΠΟΥΘΨΘΓ, 18 ἰΘΙΠΡΟΓΔΓΥ δηα ἰοσδὶ, 8Δη4, 48 ποί 
δοσοπμηοκαεαίθα ἴο ΟΌΓ {1Π|68, Π66 45 ἠοῖ Ὀ6 ορβοσγνθᾶ. 
Ῥὸγ {18 ρα θ]1ς δαπηοη! 0 σδῃ ἤδνο ρἷδοα ΟὨΪΥ 1 ἃ 
ΨΘΓΥῪ 830)8}} σοηρτορδίίοη, ψιποις (π6 ἰ688ὲ ἀρρθϑγ- 
8006 ΟΥ̓ οἶν] δυιμογίγ, ἀηα ρσονοτηΐηρ; 1861} ΘΠΠΓΕΙΥ 
Ὁγ 6 ργϑοθρίβ οἵ (ῃγιϑὶ, ο [6 ργεβθηΐ βίδίβ οἵ. 



946 87. ΜΑΤΤΗΕΥΝ, ΟΗΑΡ. ΧΥΙΙΙ. 

τδ6 ΟΠυτοῖὶ {π18 ΟΠ τὝβιίδη ἀ 86] 1 1η6 15 1Σ11{|6 δἀδρίιοά. 
ψιάς Νιίοἢ ἀδ }ιἀσ4 418 πηοτιπὶ ργβοθρί 8 ἴῃ Νον. 
Ταβί.. ἃ σοι Πΐ ΟΥ̓ ΠΔ ΠΟΙ Π1πὶ 86 ἰΘΙΏΡΟΤΌ ΙΒ 
α811 8116 η18, Οοτητηοηΐ. 8. ἢ. 165. 564. 

Ι δὰά {Πα [Π6 6] ῃςοηθα 1πἰοτρτγοίογ οὗ (ἢ Νὸν 
Ταεβίδιηθηϊ τηιδῇ ΟΑΓΘΙΪΥ ἀϊβηρι βῆ θείψθοη [Π6 
ἰδέέογ δπὰ ἴΠ6 “ριγὶἐ οἵ τῆ6 Πίνίηθ 1] ΠΟ. 10}, Β6- 
ἱνθθη οομηδοίβ, (88 [ΠΥ πᾶν θη οδ]]θα ὈΥ [ἢ6 

,. δουῖα Μοηίαβηυίοιι,) ΠΟ ἢ ταϊδίθ ΟὨΪΥ ἴο (8 {{π|6 
ψ ἤθη {Π6 ΑΡοΒι165 ᾿νε, δηά ἐατοϑ, Ὠ1Οἢ ἀγα οὗ ρεγ- 
Ραίυ] δηὰ ππϊνοσβαὶ οὈ] σαϊίοη. ἡ [ἢ15 βυδ]εςί ἢ 
τουδὶ γοίοσ (ῃ6 5[ἀδηξ ἴο 8ῃ ΘΧοο ]Θηΐ 6558 0 οἱ [τὰ 
ΟἸαγομάοη οὐ 6 Βονθγθησο ἀπ ἴο ΑΠπΙΘΟΙΥ, δηα 
Ἰηυβί σοπίθηϊ ὨΊΥ8616 ὙΠ} (ἢ6 [οἰ] ονίηρ οχίγδοίβ ; 
“ΦΤΠΘΓΘ 185 ποῖ 80Υ οὔθ (ἸΠ γιβίϑη σἤυγοῦ ἴῃ {Π6 
ψοῦ]ὰ {παι δὲ {(Π18 {πὴ ἀοίἢ Ὀ6ΙΙανα 411 {παῖ [Π6 
Ἐδίῃο ΙΒ ἀϊὰ θε ον δηά θοῇ ἴῃ ἴδαὶγ {ἰπηὴ6, ον ἰῃ 
1Πο86 {Πϊηρβ ἢ ψἢϊσἢ (ΠΟΥ ἀϊα ποί σοηίγδαϊοί οδοἢ 
ΟἴΘΟΓ, ΠΟΙ 15 1 1Γῃ6 ὝΟΥΙΒΕ [ὉῸΓ ποΐ 80 ἀοίΐηρ᾽ : ΠΟΙ 18 
[Π6ΓΘ 8ΠΥ ὁΠ6 σΠυγοὺ 1η (ἢ6 (Πγϑιδη σου] {πὲ αἵ 
1}15 ἀδγ ἀοί δη)]οίῃ δηὰ οὔβοσνθ 4]], οὐ {π6 στϑδίοσ 
Ρᾶγί, οἵ δῖ 88 δῃ)οηθα δηά ῥγϑδοί86α 1ἢ {Π6 ρτὶ- 
τηϊνα οἤυτοῆ. Απα {Πογοίογο 1 15 1{{|6 θοιίοσ (ἢδπ 
ΠΥΡΟΟΤΙΒΥ ἴο ργοίθηα {Πδὲ βυ θη βδίοη δηὰά σοβϑίρτιᾶ- 
ἴοη ἰο δα δῃοϊθηΐ Ἐδίῃογθ, δηὰ ἴο ἴΠ6 σι πηίνα 
Ργδοίςθ, ἤθη ΓΠΘΥ νΘΓῪ Μ6}} Κπον (ἢδῇ {Π6 ἸΘΑΓΗΙ Πρ; 
Δα ᾿παάἀπιϑίγυ οὗ Ρίοιιβ θη ψῃο ἢδᾶνα βυςσοοοασα 16 
δίῃ οτβ, δα {Π6 ρστγοαΐ 5Κ11 1π ἰδηριυαροβ ψῃϊοἢ (ΠΟΥ͂ 
αν γγνθα ἴο, ἱοροίμογ ψΠ ἢ (Π6 Δϑβἰβίδῃσθ [Π6 
αν τϑοοὶνοα [τοπὶ ἤθη, ἢᾶνα αἰϊδοονοτοα πὰς 
ψὨιοῆ γγχὰ8 Ποῖ Κηονψη ἴο {Π 61, δηα τηδάδ οἵποσ ἰπ- 
ἰαγργοίδοι οὗ δοσιρίασγε (ἤδη ννᾶβ ἀρτθθδῦϊα ἴο {Π6}Ὁ 
ΠΟΠΟΘΡΙΕΟΠΒ : δηἀ {ἢδὲ {Π6 αΙἴδγοηςα οὗ {ἰπ|68, [Π6 
ἰλθγδίίοη οὐ οἱ πιδίθϑ, {ῃ6 πδίυσθ δῃὰ δυμηοις οὗ 
ΠΔΙΙΟΠΒ δηα ρθορὶβ, πάνθ ἰηἰγοάιισδαὰ τϑην (Π]ηρ8 
ΠΟΙ ψεγα ποῖ, δηἀ αἱίεγεὰ οὐβδγ {πΐπρβ νης ἢ 
Ψ ΘΓ τη {Π6 ῥγϑοίίοθ οὐ 16 ῥγίπηἶῖνθ σπυγοῦ, δά 
ΟΡβογνθα 1ἴη {Π6 ργίμϊτῖνα {τὴ695. Απὰ ψῷ ἤϑνθ 
ὯῸ ΤαΔΒΟὴ (0 Ὀ6ΊΙ6να ἰπδὲ 800 ἢ} ΙὨἰΓΟάιςοι8 ΟΥ̓ 
ΑἸ ΓΘΓΑΓΙΟἢ5. ἀγθ ππδοσθρίδοϊα ἴο αοα ΑΙπιρῃεγ, οὗ 
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{π4ί 6 δνϑὺ πιεϑδηΐ ἴο ]ἰτη1ξ ρῥοϑβίθγ γ, θη ἢ18 
ΘΠ γοῖὶ ϑηουϊά 6 ρῥγοραραϊθα δηᾶ βργοδάὰ ονϑγ [ἢ6 
ίαςβ οἵ ἴῃ φαγίϊ, ἴο οὔβογνα ἃ} (ἢπΐ ννδ5 δἱ ἢγϑί ργδᾶσ-. 
ιΙ864, ἤθη 41} (ῃ6 Οἢγιβϑιδηβ οὐ 6 νου] τῖσῃς 
αν Ὀδοη σοηίδιηθσα 1ῃ ἵψοῸ ΟΥ {γοα στοαὶ οἹ{168. 
Τηῖϊ5 ΠΡογν οὐ ρογπ θη ἰο 185 οὐ ἢ σπαγοῖ οὗ 
[η6 26ἐν; ψδιςοῃ, μουν Πδιδηάϊηρ ἢ15 80 ΡῬϑγ ΑΓ 
Ρτοϑοσιρίίοη οὗ ψῃδίβοονοσ 6 {πουρῆϊ ἢἰ ἔοσ ἢ15 
ΜΌΥΒΠΏΙΡ, ᾿π γοάπμοθ4 τϑην {Ππ|ηρ5, ἀηα ἰο οὐξ οἰποῦ 
{Πϊηρ8, ψ ΠΟ (πο γ δα ὈΘρθὴ δοςσιιβίοπιθα ἴθ. Μδηγ. 
85 τηδίοθγ!] δἰ γαίοη8 πᾶν α ὈΘΘΠ, 88 ὙΨΆΓΓΔΏΓΔΌΪΥ, ἰΏ- 
ἰγοἀιιοοα γ᾽ βυςσσοβϑίοη οὐ {{ππη|ὸ δηά ἀἰδγοηος οἵ 
οἰϊπηαΐο8, δηὰ ηδίιγοβ οἵ ρϑορὶθ, δοΐμῃ θοίοσα δηά 
81ης6, ἰηο ἰμ6 (Βυτγοῦ οὗ οα. “ΨᾳᾳΕ 

18. ὅσα ἐὰν δήσητε---οὐρανῷςἘ ΤῊΪ8 ρϑβδᾶρθ ἈρΤΘΕΒ 
δἰπηοϑί νϑγθαί τ (ἢ ἐπδὶ Ο. 16, 19. νῃϊοἢ 1 ἢν 
80 ΟΘΟΡΙ Οὐ ΙγΥ 1] δίγαϊοα, Ὑἤθγα 1 ἢανα ργονϑα (δαί 
186 86η88 οὗ δέειν Δηἀ λύειν 18 ἰο ῥγοῦ! 1: δηή [ουθιὰ, 
οὗ ἴο Ρδγῃῖ δηα ἀϊγοοῖ. Ηογο, βοψονοσ, {Π6 σΘΏΘΓΑΙ 
Β6η86 ΔῪ 6 Βοῃσνῆδί γοϑίγαϊ θα Ὀγ (ἢ ΟἸΓΟΙΏ1- 

. Βίδῃςθ8 οὗἁ [ἢ6 ργθβθηΐ οᾶϑ86θ.ὡ Τἢ6 βθῆ86 οἵ {6 ρμᾶ8- 
Βᾶ96 ΠΊΔΥ (Πογοίογσα Ὀ6 (ἢπ18 Θχργαββοα: Υ̓Πδίονογ 
γοῦ 8[14}} ἀδιθγιηΐηθ δῃά δρροϊηϊ γοβρθοίίηρ βυς ἢ 885. 
οἴδβηάογ, ψῃΠΘίΠ6Γ 88 10 ἢ18 γϑιηοναὶ ἔσοια [26 (τὶ5- 
{18 8οοίοίγ, 1 οράπτγαία δηᾶ ἱῃοογγὶριῦ]6, οσ 18 το-. 
Δαπ) βϑοη ἰπίο 1 Οἡ ταρϑῃίδηςα, 1 Ψ1}} σαι. 1 
τηυϑί ῃοΐ οΟμΐ ἴο Βυ]οἱη Π6 [Ὁ] ον ηρ᾽ ραγαρἤγαβο ο ἢ 
γνεἰβίθιπ. “1 ΔΏΥ οπδ 5Π4]] βοΐ δ πουρμξ {Π6 Β60η- 
ἴθῃς6 80 Ργοῃοιμησθά ὈΥ γουὺ τοϑροοίίηρ πΐπ, ἢ6 ν}}} 
ἄο 1 ἴο ἢΪ8 ον υἱΐοσ σοηδοπηηδίίοη. Εογ 1ἢ Πα σο- 
ἔμ568 ἴο Ὀ6 γθοοῃο δα ἴο γουι, ἢ Μ1} θὲ σι! εν θαΐοσα 
Οοαά. Οη [Π6 σοῃίγαγυ, 1 ἢ6 ἄρρθδβθ γοιῖι Ὁγ ἃ Γδθ- 
σοποιταζίοη, ἢ6 8}4}} οὐδ ραγάοη οἵ 1868 οῇδῃσβ 
Πσοπιηχί[εαἀ ἀραϊηβί γοιι ἔγοπη (ὐοα 4Ϊ580." 

190. περὶ παντὸς πράγματος. 46 αἀυδοιηα6 τ6. Τῆθ. 
Ηερτ. 86 55. ΤῊΒ 5 ηϊβοδίϊοη οὗ {Π6 ψοσὰ παντὸς 
τηυϑί δ6 γοϑίγιοίβα ἰο [ἢ6 οἸΓΟΙβϑίδῃοοβ οὗ {πΠ6 σᾶδ6. 
ΤΠ 86,086 18, ΔΗΥ πίη σοποογηϊηρ γε ρίοη, [15 ῥσο- 
Ραρδίϊοῃ, δΔηά {116 βαἰναίίοη οἵ {Π61]Γ βου δ. ἘΟΒΘΏΠ,.. 
ἃηα Καυϊποεϊ. 
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19. γενήσεται αὐτοῖς. ΤΏΘΥ 5}4]} οδίαϊη 11. ΠῚ 5 
18 ποὲ ΟὨΪΥ ἃ ΗθΌγαιβπὶ θαΐ ἃ ατοοΐϑπη, 88 85 Ὀθ6η 
τραξος ὈΥ Βδρδεὶ, ΑἸθογιῖ, ΕἸβποσ, δαπά Κυρᾷκο. 

αἰβϑίθιῃ {Π8 ρδγαρῆγαβθβ ἰἰ : δυο Μ0| Ὀ6 1ἢε ΕΗ- 
ΟΔΟΥ οὗ [Π6 ῥγΑυθΓβ8 οὗἁἩ ἢ]πὶ τ ῆο ταοοῖνϑα [Π6 ᾿Π]ΌΓΥ 
ἔογ Ὦ1πΔ ψῆο0 δα ἄοπα {πΠ6 ᾿η]υγγ. 1 δήά, Ροϊγβη. 
γάδ. 118 αἶδο ἃ 1,4{1}]131. 

20. οὗ γὰρ εἶσι δύο ἣ τρεῖς ----ἃ ΝΕΙῪ ἴα. Α οογίαίπ 
ἔογ 8ὴ υποσογίδιη πυηρθογ. Κυϊη, δ0 {π6 ΒΔΌΡΙΠΙΓΔ] 
ΓΙΙΘΓΒ 8814 : “ὉὈ1Ὶ ἀτιο σοηϑιἀ6ηξ βου οη θη ὨΔΌΘΗ- 
ἴ6ε8 ἀθ Ἰερϑ, ϑεῃθομίηδῃ οδΆ ἱπίθγ 1ρ805. Ῥγοίβίεϊη 
οἴξοα 208. (. Αρ. 2, 82. 

.ε- 90. ἐν μέσῳ αὐτῶν, 1. 6. μετ᾽ αὐτῶν, Δῇοταϊ Πρ ΤΩΥ 
.858:βίδηςα. (π6 1,Δ(ἴη αἄ6886 αἰϊοιὶ. ἘΟΒΘΏΤΩ. 

24, ἑβδομηκοντάκις ἑπτά ---ΒΕΝΘΏ(Υ {{π|68 βενθῦ. Α 
Πογίϑ ἢ Ὁ 8Δῃ ὩΠΟΘΓΔΙΠ ΠῸΠΊΘΙ, 1. 6. 88 οἴἴϑθη 848 ἢ6 
ΤΙορθηί. (ὐμραγα [μ|Κ6 17. δὅο Αρρ. 1, 7567, 58. 
ἐς δὲς. ΟἋἀἀθη. 4, 94. 

28. διὰ τοῦτο. 18 18 Δἢ 611105158: ΒΌΡΡΙΥ λέγω ὑμὶν 
ἐστὶ. Ἀοβοηη. Οὗ, 845 Κυϊηοοὶ ἐπίηξ, ἃ ἰογηιἶα 
ΤΡΔΏΒΙΓ10η15." 

423, ἁμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βα- 
σιλεῖ, 1. 6. {Π6 ΘΟΟΠΟΙῺΥ οὗ ἴπ6 Ὀ᾿νίηα ρσονθγημπηθηΐ 
ΤΊΔΥ 06 σομῃρᾶΓοά ἴο (Πδὲ οὗ ἃ ςογίδίη Κιηρ, ὅς. ᾿Αν- 
θράπῳ 18. Ὡοΐ δἰ ρἤδες, Ὀυΐ ΤΊΘΓΘΙῪ [ὉΓ τις, 88 [86 

ΘΌΓΟνΒ .)86 ΘΒ: (Οοἴηρδσγα 20, 1. 
- 98. ἠθέλησε συνᾷραι λόγον, ταῖϊ 0η68 σοηξοῖταο. Α 
Ἡοπηδη ἔογθηβὶς ἰθγη. ϑ80 νϑῖζ. 24. δηὰ 25, 190. 1ὲ 
ἤΘΓΘ 58:56 8 5Β᾽ΠῚΡῚΥῪ (ὁ Ὀγίηρ, ἱοροῖμοσ δοσοομηίβ, 
οἶοδε αοοομηές ἢ, 561116 δοσοιιηΐβ ψιῆ : ἴὸγ τ ἱοἢ 
[Π6 δορί, ἴῃ 1,δνῖξ. 25, δ0. [48 συλλογίϑεσθαι. 

᾿ς 9438. μετὰ τῶν δούλων. ΜΈ 18 πιϊη:δέθν 5, βαγ8 ατο- 
(8 ; Πὶ5Β ἐγδαδιγ 6.5, 88 018 Κυ]ηΟ6]. 1 8ῃου ὰ γί ον 
ΕἸ ΠΚ οοἰ]δοίοιβ οὐἁἩ [8 γϑνθῆιθβ, ΟΥ βΌΨΕΓΠΟΙΒ οὗ 
ῥγονίηοθθ, ἢ νοι ἤᾶνα [0 ΡΔΥ͂ ἃ σογίδαίη δηηιϊδὶ 
ΒΠῚ [Ὁ ΠΕ]. σοναγῃμηθηΐ, 88 18 σιβίοΙηΔΓΥ ἴῃ ΤῸΓ- 
ΚΟΥ δηά ἴῃ ἴῃς Εβὶί. Ἡρηςθ {Π6 ἱπηπιθηβ6 βι1πὶ 8814 
ἴο "6 ἀ6, Ψ ΠΟΙ γα τῆΔΥ βᾳρροβαε ψουϊὰ Ὀ6 ἰπ αγ- 
γθαγ8, Βῖη66 1η (6 Εδϑῇ Βοπη ΕΠ] 68 σοναγηοῦβ οἵ ριὸ- 
ν]η6 65 ἅτ οἰΐζθη ἀθορὶυ ἰῃ ἄγγθαγβ, δηὶ ἀὁ ποΐ μᾷῪ 
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ΠῚ} σοπρΡο] 6 ἃ ὈΥ δῃ δγπρᾶ ἴοσγεθ.  ἰβίοίῃ ργο- 
ἀϊτιο68 51:Ππ|}18Γ ραβϑϑθᾶρθβ ἔγοιῃ δ] 6, ἴπ ψηϊσἢ ΟΟΟΙΓὄΒ 
16 ἜΧΡρΓθββϑίοηβ ἀποδίδοναι Δῃηα ἀπαιτεῖν λογίσμους. ᾿ 

24. προσηνέχθη. ΤῊο Ψυϊραία δηὰ Βθζα στεηάθγ 
οὐϊαΐιι8 ο5ἐ; Αυϊηοο] ἀοσοραάρδαί. 1 Ῥτοίογ αὐἀάμοξιϑ 
68έ, Ὀτουρἢϊ ΠΡ. 88 ΜΘ 8840. [10 18 ΒΟ: Π6{1Π]65 ιι864 ἰπ 
ἃ βοοα 56η86; 88 τότε προσηνέχθη αὐτῷ παίδια, Ὀυΐ 
ἤσγα 1ἴ 8 υϑοᾶ οὗ [ἢο86 ψῆο δγὸ Ὀγοιρὶξ τ 85 τ2416- 
ἴλοίοτβ οὐ ἀθθίοσθβ. (ὐοπιρᾶσγο [Κα 12, 11. ὅταν 
“προσφέρωσιν ὑμας ἐπὶ τὰς ἀρχας. Αηά, 28, 14. προση- 
νέγκατε μοι τὸν ἄνθρωπον ὡς ἀποστρέῷοντα τὸν ὄχλον. 

25. μὴ ἔχοντος αὐτοῦ ἀποδοῦναι ---- ἡοῖ Βαίηρ᾽ 4016 ἴο 
ΡΥ. ἀπιοίς 8 8ὴ 6}110518 οὗ τὸ ὀφειλόμενον. Κυϊηοεοὶ 
Ῥγοάιιοοθβ δχϑιηρεβ, ΨΠΙΟὮ ἀγο, ἤόνονοῦ, ποῖ ααϊία 
Δρροβίίθ. ὙΠ [Ὁ] οσιηρ ραββᾶρο ἔγοιῃ Ροίγεη. 7, 6, 
8. Μ1} Ὀ6 ἔουιιπὰ τῆοῦα 80: πιεῖν ὑδὼρ οὐκ ἔχόντες, ὩοΣ 
Ὠανιηρ ϑίου ἴο ἀγίηκ. 

25. ἐκέλευσεν αὐτὸν----πραθήναι κ. τ. γι Αοοογαϊηρ ἴο 
(ἢὴ6 Ηεοῦτον ἰανν8 ἴγοο θη, ἤθη ᾿ηβϑοϊνοηΐ, Ὀοοδιῃ 6 
[Π6 βαγσνδηΐβ οὗ {ποὶγ σγϑάϊοτβ, ψῇο οδηι ᾿πίο ροβ- 
86 5810). οὗἉ {π6 1 ργοροσιυ. γιᾺ6 Απιοβ, 8, 6. 42 ορ. 
4, 1. ψ ὨΙΟἢ βίδίθ, ποσσανοῦ, ΟὨΪΥ σοηίηιι6 ἃ 51:Χ γ68 8. 

4206. πεσὼν---προσεκύνει αὐτῷ---ΓοβίΓαίοα ἢ! ΠΙ561 δὲ 
ἢϊ8 ἔδοί. 

26. μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ. Ἐπρ]. Ψ ΓΒ. ““ᾶνα ρδ- 
ἄφθηῃςα Ὑ1 π16,᾽ 1.6. ψαῖῖ ἃ 1{{Π ἸΟΏΡΟΓ ἔοσ πη. Τ ποτα 
15 1πΠ6 βδπ|6 βυῃηΐαχ ἰπ ϑίγαοῦ 82, 922. δι 85, 18. δηὰά 
Γλικε 18,7. Γμαΐ μακροθυμεῖν ΤΊΔΥ ΒΙρΏΠΥ ἀοδν 18 
Ρἰαϊῃ ἔγοτῃ ἃ ραβϑ8ᾶρὲ οὗ Ασίεια. 4, 12. ἀρ. δί. ΤῊ 68. 
κακροθυμεῖν κελεύει καὶ μὴ κενοσπουδεῖν. ΤΠ6 1, Ατίη 
Ρἤγαβα 15 ἡπάμίρε πιϊδὶ. ΑἹ] {π686, δηᾶ βιιο πΚὰ 
Ῥἤγαβ68, 8: ἔγεχυθηΐ ἴπ [Π6 τηου 5 οὗ ἀθρίογβ, ἢ, 
ψ Θη ὑτροα, ῬΓΟΠΊΪ86 ΤΏΟΓΟ (ἤδη ΠΟΥ ΟΔῃ ΡΘΓΌΓΠΙ. 

᾿ Φ. τὸ δάνειον ἀφῆκεν,. ΓὮϊ18 ρσΥΔΉΓΗΡ τοΓ6 τΠ8η 
6 δεκοά. Βοβθῃῃι. 

28, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπηνιγε. Ἠδ βοΙΖοά ἢΐπι ΒΥ 
{Π6 τοδί, οὐ (ἢ6 σοί ᾶγ ; δη δείΐοῃ οἴρη δἰἰγθιιοά 
Ὀγ {Π6 ἀποϊθηΐβ [0 βθνθγα ογραϊίογβ. δθθ ὕγεοίβ. δῃὰ 
Ηδφηλβον. ἴῃ [μΚ6 1, 428. δηά ΕἸβη. ἴῃ ἰοο. οά- 
ἀγιάρα ργθϑ8685 {Π6 βρηϊβοδίίοη ἰοο ἔλγ, ψῇθη ἢ γϑῆ- 
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ἀογ8 ““Ἰαγίησ Ποϊά οὗ ἢϊπὶ Ὀγ (Π6 τῃγοαῖ, δηἀ αἰ πηοβὲ 
βίγδηρ!ηρ δἰ." [Ι( οἴἶἴξηῃ τηϑδηΐς ὩῸ τοῦτο (Π8ῃ 
ἘΥΡΟΓΘ, τ οΥ 4 ΏΘΥΟ. 

98. ἀπόδος μοι ὅ,τι ὀφείλεις. ΡΙυΐ. ἀδ Ψι. ΖΕ τ. ΑἹ. 
Πα 5 τ)78}} 884 οὐδὲν ἐστὶ τούτων αἴσχιον, οὐδε δυσ χερέσ- 
τερον σοῦ ἀκοῦσαι ἀπόδος. 'ΓὮΪ8 σΟΠΠΓΙΏ8 {ἢ 6 ΟἸΩΙ851 0} 
οὗ μοι ἰῃ την Μϑ5. δῃηα νϑζβίοῃβ. Τὴ6 σοπμηοῆ 
τοδάϊηρ ὅτι 8 αἰπιοϑί ἀδϑβιϊυία οὗ δι βου, δηά 18 
ΡΟΓΠΔΡ8 ἃ ρἷο885 οὗ εἴτι. 

20. πεσὼν----εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦθ. ἜΠ6 ψοΓάβ εἰς τοὺς; 
πόδας αὐτοῦ τὸ Ἰη 4668 οτ64 τη δὴν ΜΝ. δηα ἃΓθ 
δχριιηροα ὈγΥ ΟΥ βῦδοῦ, ψῆῃϊοῖ 1 οδη Βοθσοοὶν 8ρΡ- 
ΡΓΟνΘ, Β'ποθ ΠΟῪ ΠΔΥῪ να Ὀ66η οἴηθα ῥγορίεσ 
ὅμοιο τέλευτον. δίογ [88 ἀοπθ Ὀδίοσ, ΟΥ̓ ᾿πβογίίηρ: 
(δηλ Ὀούνεθῃ Ὀγδοκοείβ. 

81. διεσάφησαν, σᾶνθ ἂἃπ οχδοῖ δἼοοοιῃΐ οὗ ΤΗΘ 
διὰ 5 ᾿Ιπξοηβῖνα, μανιηρ [Π6 56η86 οἵ ἐῤλγοιρἠομέ. ἜΠ6 
ψνογὰ οσοσιγβ ἴῃ [ἢ6 δερί. Ροΐγθιι5, Αγγίδη, Ὠιιοά, δι- 
οὐ].8. Δηἃ Χοπορθῆοη. ΗΠ βγοῖ. διασαφεῖ διασαφηνίδει. 
5366 4190 ΑἸθοσι, Μυηίπο, δηα Ραϊδιγοί. 

84. παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς. ΤΏΘ Β6Π86 
5668 (0 6 λλαϊέογ5 (δεσμοφύλακες), Ὡοΐ ἐογΠιΘΉ 008 ; 
ἴον ἰπουρσῇ ἴπΠ6 ψογὰ [δα οἱἹρΊΏΔΠΥ ἐμαὶ 56η86, γαῖ 
ΜΏΘη ΔΡΡΙΙΘα ἴο [ἢο86 ψῆο Κορ ἀθυίογβ σοπῆπηοά, ἐξ 
σδ ΟἿΪΥ πηθΔῃ 26ἰἰογ8. ΝΟΙ ἀ068 1ἴ, ἰηά 664, ΔρὈΘΑΓ 
(δὲ ογϑάϊίογβ δα (ἢ6 ρονϑγ οὗ υβίηρ ἐογέμν 6 ἰοναταβ 
τοὶ ἀδυίοτθ. ὍΤηδ ψογὰ βάσανος βΒοιῃθί!π|68 δὶ ρὮϊ- 
ἢς68 σαγοοῦ; ἴοτ σοί 88 ψ6}} ορϑογνθα (ἢδ[ σαΥΟΕΡ 
158. ϑίγίοὦ ογμοίαίηι οογρογὶβ Ὁ [Π6 Φυγθοοη 58. 
ΙΚηον ποῖ ψηδί αἀμέλογιέψ (δῖ ρΌ6}} 85 ἔοσ δββοσί- 
Ἰηρ; (δα 1Π6 161]ογ8 γα σοιητηδηδοά ἴἰο ἰγοαΐ {6 
ἩΓΘίΟὮ6Β τπηάθσ ἐδεῖγ οσυβίοαγν ΜΙ Ἔνοσν Κιηᾶ οὗ ογὰ- 
Οἰ(γ, 1ῃ ογάϑγ ἴο δχίογί ραυπηθηΐ ἴτοπὶ {ἢ 6π|, 1Π Οᾶ86 
ὑπο γ. ἢδ σοησοραϊθα δὴν οὐ ἰποῖν οἴβοῖβ; οσ, 1 {ΠῸῪ 
ἢδὰ ποίδίηρ, ἴἰο ψτοϑὶ {Π6 βὰπ| ονϑά ἔγοιῃ 6 σοι- 
Ρϑϑβϑίοῃ οὗ {Πθὶγ γϑ δἰοηβ δηᾶ {16 48, ψῆο, ἴο γϑ  θᾶ86 
8 ὈΠΏΔΡΡΥ Ρδγβοῃ, ἴοσ μοῦ ἰΠ6Ὺ δά 8 τεραγά, 
ἴτοπι βιιοσῇ δχίγθιηθ τη ΐβοσυ, τὶρῃς θ6 ἸηΔυςθά ἰο ΡΑΥ͂ 
186 ἐξρῖ; ἔογ ἰδ [Ὁ Ὀ6 ορβογνϑά, {Βαΐ {Π6 ρϑύβοη οὔτῃθ 
ἰπβοϊνθης ἀρθίον 88 δ᾽80] ἴθ } Υ ἴῃ {86 ρονψοῦ οὗ {8Π6 
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ογοάϊον, δηά δ ἢ 15 ἀἰϑροβα)." 1 δῆϑνγοσ, πο δΙΓΙΠΕΣ 
1ῃ8η ἴο σοπῆηα 8 ρϑύβοῃ, ποι ρῇ ᾿πἀ664 ᾿ποαῦσογα- 
τἴοη 18 οὗ 1864 ἐογέμγο οὐ ἐδ πεπά. Ψαῖοτ οῦβογνϑβ, 
1Πδὲ ουβϑίο(θ8 σΆΓΟΘΓΙΒ ἸἀΘΠ]4Π6, 6886 ΠΘΟ6886 [ΟΓΙ6ἢ- 
ἴοΓ68. Ῥογιδρβ ἀθθίογβ δῃαὰ τῃϑ]οἰδοίουβ ΨἜΥΘ σοη- 
Πηρά ἰορείθογ. 

85. ἐὰν μὴ ἀφῆτε. ὅὃο ὕδιηθ8 6, 15. Ἦδρταο ἰΒ (ἢ6 
{}} ἀνταπόδοσις, ΟΥ̓ ΘσΟΙΏΡΔΙΓΊΒΟΗ. 

8ὅ. ἀπὸ τῶν καρδιών ὑμῶν, ἴτοπι γΟῸΓ Πθαγίβ, ἐηέδ- 
γῸ απΐηιο. ὅο0. ἀπὸ ψυχῆς ἴῃ Τ ΠΘοΟρΡἢγ. (ἢ. Ἐκ. ,. 
αυμάξω εἰ συ καὶ ἀπὸ ψυχῆς με Φιλεῖς. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΧ. 

ΨΈΕΒΒΕ 1. εἰς τὰ ὅρια, ἰοττΠΟΥΥ, οὗὨἨ τ ΒΊΟΝ 866 ποία 
ΒΌΡΓΔ. 

8. κατὰ πᾶσαν αἰτίαν, ἴὉΓ ΔΏΥ συ ψὨδΔίβοονου, 
δυϑῇ {Π6 5]]ρῃιςὁδί. δ8ο Ατί᾽βεα, μηδὲ ἐκ πάντος τρόπου 
συνεθίξειν πλέον ἔχειν. ἘΔΓΙΡ. ΝΩ͂Ν ὅῷθ. Οη τ} ϊ58 
υσδίοη {π6 56 ῆοο]5 οὗ ΗΠ:116] δηὰ διιβιηπδῇ ποσὰ ἀϊ- 
ν6ἀ [ῃ ορίπίοῃ, μἰογρσοίϊηρ, [ἢ6 Βογρίυγσαὶ ψογάβ 'π 
Πδυΐ, νογυ. ΑἸ θη Εγ. ὍΠο ἔοστηοῦ {πουρῆΐ ἃ τηδῃ 
ψνουϊὰ Βα Ἰυ86Π 64 ἴῃ 80 ἀοίΐηρ. ΟΥ̓ ΠῚ8 Ορι πο ᾿ν88 
Φοβαρῆ, Δηΐῦ. 4Φ, 8, 82. γυναίκος---- βουλόμενος διαθευχ- 
θῆναι καθ᾽ ἃς δηποτοῦν αἰτίας κι τ. Δ. (ᾳυδβουηαθθ ὁ 
ο81.885) ἰσχυριϑέσθω. Απάὰ οἡ [ἢ||5 ἀοοίτηθ ἢδ Ὠΐπ» 
861} δοίϑα ἴῃ Β]8 Οὐ 6886, ΡυΓΕΠΠρ' ἀΌΑΥ ἢ 18 να μ6- 
ασϑιι86 816 ψγ)ὲ8 (48 6 (6118. 18) μὴ ἀρεσκομένης αὐτῆς 
τοῖς ἤθεσιν, ηδην 4 0]6 ἀπ ἀἰβαστοοδῦ!θ 1 ΠΟΙ τηΔη- 
ΠΕΙΒ. δθαθ Κγοὺβ οἡ Με". Τη6 Ἰδίζογ, δα ϑυϊηρ' 
ΤΊΟΓΟ (ο {Π6 ἐφέέεγ' οὗ ἴπ6 δογιρίαγοβ, πηαϊπίδι δὰ {Πδΐ 
6 οὔρῇξ ποέ, Ἔχοθρί ἔοῸγ βοπΊθ τηϑηϊίοϑί ἰυγρι6, 
48 δαιιίίΐοσυ, ὅς. 1η6 αιιοϑίίοη 88, ἤόνανοσ, γα 
ἃ ςοηϊτονοτίοἃ οὔθ. Απάᾶ {πογοΐοσγο [Π6 ῬἢΑγβθοϑ 
(ἰΒουρὴ νι ἃ πα σηδηΐ ᾿ηἰθητ0η}) Ὀτγίηρ. ᾿ε το 
ΟὨἨγιϑὲ ἔοσγ [18 ἀδίθγι) ϑί]οη. 

4. ὁ ποιήσας. ΒΌΡΡΙΥ ἄνθρωπον ἴτοπι (Π6 ρτεσθάϊηρ 
ἀνθρώπῳ, οΥ ἔτοπι {Π6 ρᾶ58αρα ἴῃ (ὐθῃ 688. 
Ἀοβθηπη} 16 γ, πόνον σ, [888 ὁ ποιήσας 88 ἃ ραγίἐοἷα 

ἰηϑίοδι Οὗ πουη, Ποδναἰοὸβ. Βοβοηιηυ!]οῦ δὰ Κιυί- 
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ποοὶ τεραγὰ αὐτοὺς 88 τοἀλιιπάδηΐ, Ηε ταὶς : Βαϊ {Π6Ὺ 
8ΓΘ πιϊϑίδκθη. Αὐτοὺς [88 ἃ τοΐδγθηςθ ἴο {Π6 ςο]]6εῖ- 
ἵν ποι ἄνθρωπον, ψὨΙΟΝ 18 ϑυρροβθά 0 Ῥγθοβάβ (88 
ἴῃΏὼ αδη. ΘΝ ργοοθᾶθο, δηά ΘΓ ἰο ]ονβ. Τῆς 
σοηβίγυσίοῃ 18, ἐποιήσεν αὐτοὺς (κατ᾽) ἄρσεν καὶ θῆλυ 
(γένος). Τένος 18 δωρρίϊοά ἴῃ. Αρ. ΒΠοά. 1, 824. Ηδα 
Ὧγ. ὐαιρὈ6}} βθϑῃ {ἢ18, ἢ6 ψουϊὰ αν βραγθὰ ἢ18 
νοῦῦθοβα δηὰ δγγοηθουβ δπηοίδι!!οη, δηα ἔογθογῃα ἴο 
σοηϑαγα οἷἵὖ σοϊηοη γοσϑίοῃ. Ηδ 85Κ8, ἡ αΐ Δγρὶι- 
ταθηΐ οϑῃ 6 ἄγανψῃ ἔγοσι {Π6 οἰγτουπιϑίδησα οἵὗἨ (ὐοα 5 
σγθδίϊηρ {π6πὶ παῖ δηὰ ἔδηηαΐθ, ἴο βῆον {Πδἴ πηλΓ- 
τίαρα ψ)88 ἰἸῃ1550100]6. 1 δηβινοτ, (Πδὲ 10 ΤηδῪ 866 Πὶ 
Ἰηἀορὰ 48 δὴ διρυμηθηΐ ἀρϑἰηϑι ρον σαπιν ταῦ . [ἤδη 
ἀϊυογοο. Βιυΐ [ῃ6 ψοτγάβ ἕνεκεν τούτον ἀ0 ποί ΓΘΕΙῈΓ ἴο 
(6 ῥγϑοβάϊηρ οὔθ8. Εἰχδιηίηβ (6 ῃ68. 2, 924. ψὮΘΓΘ 
{Πνὺ τοῖν ἴο {π6 ψογάβ8, “"8ῆ6 18 Ὀ0Π6 οὗ ΠΥ ὈΟΏΘΒ, 
δηά ἤδ8}} οὗ πιγ Π65ἢ : 586 8.14}} δὲ σα] πψόπιϑη, θ6- 
086 8η6 8 ἰδκϑὴ ουΐ οἵ πιδη." Ετοπὶ ψῃϊοἢ 
Αἀδι (ογ γϑίμοσγ 2Μ2͵ο565) ἰπέδγβ, παΐ (6 πιυίυδ] δἵ- 
(οΠπθηΐ οὗ {Π6 τηϑγγὶθα σουρ]6 δου! μ6 σομῃρἰεία. 
ΟἸὨγῖϑὲ τη δη θυ Υ τοραγαθα [Π686 ογὰ8 8ἃ8 Μοβϑϑ᾽ 8, 
ὙὙΠ0 ἀουθ11688 ἰηβογίθα [θη ἴῃ ΟΓΩΘΓ ἰοὸ σἤΘοΚ (86 
ουϑίομι οὗ ἀϊνοτορϑ, ἴο ψὨϊοῆ [Π6 Βγϑϑι ἴθ8 ΨΟΓΘ 80 
Ῥτοῦθ.0. ἜἘΠπ6 ἃγρυπθης (ἡ ηοἢ, τπουρῃ τοί ἰο- 
Βῖςαϊὶ, 15 γοί ρορμίαγὶδ) 18 ἰῃδὶ ψΜὨ]οἢ «[68118 ΠΙΠ]56} 
βίδίθβϑ, πϑηηοὶγ, αι Οοα παι} Ἰοϊπβα ἐορεδίδεσ, [δὶ 
ποῖ τδη βοραγαῖθ. Βυδάίογα, ἴῃ ἢϊ18 ΕἸΠ δογτηοη. δἱ 
ΒΟΥ]ε6᾽5 [,δοΐαγοβ, (8 Ρυ18 [6 ἀγρυμπηθηΐ: “ Οοἀ δἱ 
(Π6 ἢγϑί τηδδ οὔθ πδη, 8η4 ΟὯ6 ψοπΊδη, δηὦ Πα ἢἰπι- 
861} Ἰοἰποά {6 ἰοροίμογ ᾿ἢ 80 βίγι οί 8ῃ ΠΟΙ, 88 (0 
ἀδοίαγο ἤθπὶ Ὡπθηςεΐογνδγά ἰο 6 ὈὰΓ ομθ. ὙΥ 
αἀΙὰ ἢ πᾶκθ πὸ ἴὭΟγΘ ψῖνοϑ ἔοσ Αάἄδαὶ (ἤδη οηθ, Ὀυΐ 
[πα΄ ἢ6 Ιηἰοηἀθ6 1ξ 88 ἃ ραϊίθγῃ ἰο 8ἃ}1] ροβίθ νυ 9 Απά 
ΨΥ αἀϊά 6 80 ΘΧργεββϑίυ ἀθοΐαγα [Π6 βίγιοϊ πίοη οὗ 
{Π|6856 ἔνο, θὰ ἴῃ ογάθγ ἴο {πΠ6 ργανθηίηρ οἰἴμογ {(Π 6 
(ἈΚιηρ ἴῃ ἃ {ῃϊγά, οὐ [Π6 σδιβοίθβϑβ βϑρδγδίίοῃ οὗ 
{Ππ686 Ὁ Βιυΐί {Π6 ἔογτοθ οὐ {π6 ἀγρυϊηθηΐ 18. ποῖ ἰῃ- 
τοηἀ ρα ἰο γϑϑί οἡὴ {ἢ6586 ψοσγά98, θυϊ ἴῃ 1Πη6 ψογάβ προσ- 
κολληθήσεται ἈΠ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. ΓΘ 
ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 15 ΗΘΌΓανν, ἴῃ ψ Ὠϊςἢ Ἰδηριιαρο μπέηηρονἔς- 
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απέ οἰγουτηβίδη 65 ΔΓΕ 8016 01 Π|68 ΘΧΡΓΘΒ8Θα 1 86ρ8- 
Ταῖθ ΠΟ ΓΒ, 45 Μ6]} 48 ἐμιρογίαηῃξ οὔθβϑ8. Βυΐϊ [ἴῃ 
Οτθϑεῖ, 1,Αἰπ, δηὰ {Π6 Υ ἐβίθσπ ἰδηριδρθς, π᾿ Ππροτί- 
τηἴ οἰγουπηβίδησοβ ἃγα Ὀγουρῦ [ἢ 88 ραγίϊοϊρίε8. Α 
Νν εβίοσῃ νγίϊογ σψουἹὰ λαυθ ἐδδμεδ Θχργοββθα 1 : Οοά, 
ννῆο ἕτοιῃ {86 ἢγϑ τηδάθ {Ππ6ῃ τηδ]6 δηά ἔδιιδὶ θ, ἤθῆσθ 
σοπμηδηάοα (ἤθη ἰο Ρθ6 εἰϊδοῃοαά [0 δας οἰδοσ, δηὰ 
τῃουρῇ ἔνο ἰῇ πυιῆθοσ, (ο θ6 ὁπ ἢδθβϑἢ οἵγ βοάν. 

ὅ. προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὑτοῦ. Τη6 ψοτγά 
προσκολληθήσεται (ΜΝ Ὦ]ΟΪ, ΟΟΟΌΓΒ 4180 ἴῃ Ματκ 10,.7. 
ἘΡΏ. ὅ, 81. δηὰ οἴϊοαη 1π [ἢ6 δορί.) ἀδῃποίθϑβ οἷοβο δπὰ 
᾿ς πη|ΔίΘ σοηποοίίοη, ψοῖπογ οὗ νράϊοςκ οἵ οἵογ- 
ν 186. [ἢ (Π6 (Ἰ485168] ᾿ΓΙΓΘΟΓΒ 1 δι} } γΥγ ἀθηοίαβ 1}]1- 
εἷῖ νϑῆρθγοδὶ σοῃηῃθοίίοη, 85 1η ΕΪαί. 880. Ε. (δριυὰ 
Ὗνε05.) τοῖς δὲ προσκολλᾶσθαι, διώκοντα κατὰ τὰς ξυνου- 
σίας, ἴ δὐὰ με: Ἄη. 8565. Ὁ. πᾶσι δ᾽ αἷς δούλοις 
ἐρασταῖς ἐπιτατιπόλυς δ᾽ ὃ ϑῆλος τοῖς κακοδαίμοσι πρὸς 
ἑαυτοὺς. τῇ δεῖνι προσεκολλήθη ; ([ῸΓ 1 ἴακα ἰζτ ΙηΐοΣτὸ- 

{ἰνο]γ) μακάριος. 1 (οτ. 6, 16. ὁκαλλωμένος τῇ πορνῇ. 
80 {πΠ6 [,Διΐη αρσρίμξίαγο. Ῥίδυϊςιθ Μεποροἤμ. 2, 8, 
6, 8. (εἰ6ἀ ὈΥ ὕει) βᾶγβ οἵ (ἢς γιογοέγιοϊδιιδ, ““ 86 
αρρίϊοαπέ, αρ ρἰμέϊπαπέ." ΤῈ 18 βοιηθί Πη68, ΠΟ ΘΓ, 
υϑ6α ἴῃ ἃ βοοα 86η86, 85 ΔρΡΡΪΙ6α ἴο 16 ἔδηάε6Γγ διίδοἢ- 
τηοϑηΐ οὗ ψινο8 ἰονγαγβ {Π61Ὶ ἢ 88 η65. δο ἴῃ Αἴἤρη. 
6, 17. Α. δ᾽ ὁ ἱατρὸς ἔλεγε τὴν κολακείαν ἔχειν τὴν ἐπω- 
γυμίαν ἀπὸ τοῦ προσκολλάσθαι ταῖς ὁμιλίαις. 

ὅ. εἰς σάρκα μίαν. {υβί. 2, 6. ΔΑπίβα 1) δι οΔἸΟὨ 8 
οι ροΓα ἐν ἀθαν Ἀδριογο Οθογοροπι, 4061, υἱὐ ΟΙΏΉ:8 
δηςταυϊα5 θυ] οβα οβί, Ὀἱογίθη) ἰάογθ, αυΐϊα ρτὶ- 
ΤΑΙ ΠΙΔΓΘΩΊ ἰδ δ Τ]Δ ΓΙ ΠΊΟΏΪΟ ἸΠΏΧΙ. δ᾽ὸοὸ 8180 
Ἐαδίἤδῖῃ. ἴη ἢ, σ. Ρ. 1218. δρρὈ]168 {Π6 βᾶπ|6 οὔβογνδ- 
(ἴοη [ο Ομᾶγαχ. 'ηεἴβ. ; ΠΟ Οὔβογνεβ: “" ἜΠ6 ΨΘΎΥῪ 
ποίίοη οὗ πιδί γί πποΥ ἰπο 468 ἃ ρογροίυδὶ βοοί θυ δπὰ 
{16 οἰοδεοδί {τ ϑπάβῃιρ. Εογ [ἢ ἢ6 ΠΟ τηϑγγ 68 ἃ Ὑ 8 
Ιϑανϑβ {Π6 (Δί γ δῃα πηοῖποῦ ψ ἢ τ τ οπὶ ἢ6 Πδά ἢἱϊ. 
τῃογίο ᾿ἰνϑ, ἢ6᾽ ουρσῆϊς ἴο ἀο 11, πο ἐπγουρἢ αν ΠΥ οὐ 
Ἰυβι} ἰπροίοϑιγ, θυϊ δἰἴἶἴεογ πηδίατο σοηϑιἀοδγαίιοῃ, 
80 [Πδὲ [6 πιδὺ σἤδηρα ἃ [ὈΓΠΊΘΓ ροΟα [ὉΓ ΟἿ6 ργεδίοσ 
δηὰ τπούα ἀυγαῦϊθ. [1 τῃ6 Ὀοπα. οὗ. τηδίγι πον ΡῈ 
οἴοβογ (μη 41} οὐδσβ, 1 οὐρὶ ϑΌΓΕΙΥ ποΐ ἴο ὈΘ ἴδπι- 
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Ρογασύ. Ὑμὲ δὐἀποδίίοῃ, ἴοο, οὗ οἰμ]άγθη, γα γοϑ 
8Π υηαϊν!ἀ64 βοςϊοῖγ. Εἰς σάρκα μίαν 15 δὴ ΗΘ Γαίϑιη 
ἔογ σὰρξ μία, δἀῃὰ σὰρξ ταοδῃ8 Λοηιο, Ῥαγβοη Ὕ3. ατο- 
(ἰὰ8 ΔΡΌΥ σοιηρᾶγαβ (μ6 Β]δίοηϊο πηαχίη), σύντηξας ἢ 
σύμφυυσαι εἰς τὸ αὐτὸ, ὥστε δύο ὄντας, ἕνα γεγόνεναι, αηὰ 
{π6 οἷά ργονϑρ, ψῇηϊοῆ βᾶγ8 οὗὨ ἔγιθη 8, (Πδὲ [ΠΘῪ 8ΓΘ 
μία ψυχὴ. ὅ8ο 4180 Ταοῖϊ. ἀ6 Μογῖρ. (ὑθγῃ). βαυ8 οὗ 
τ6 Οδγδη ψινα8, “ 55 ὑπ δοοὶρίυηϊ τηδγ 1} 
αυοιμοάὸ ἀπὰπὶ σοΓρὰβ υηδηηαιι6 ν]ίδι.᾿"ἢ 

θΘ. συνέβευξεν, οοῃϑοςσίανιί. [ΙΕ 18 ἃ νο2 δοίοηιηὴδ ἀδ 
ΒΔΓ τὸ, υϑοά ὈΥ {Π8 θεϑῖ (Ἰ858104] τγι[θγϑ. δ Κγρᾷκ. 
8 Υ̓εΖοθ8. ΤΠοΒβ6 ἅΓ6 τη ]8.Δ ΚΘ ΠΟ τσοίοσ (ἢ15 ἴο 1{Π6 
ολι1868 δηἀ οΟσοδϑιοἢ8 οἵ σοηίγδοίπηρ πηδγγᾶρ6 ; [ῸΓ 
τΠαὲ ἰ8 ποῖ (86 βυδ]εςῖ, ψὨΙοἢ 18 [Π6 παίυΓα οἵ τηδίτὶ-- 
ΏΟΩΥ. Τῖ8 (σα, (πΠ6 δαίπος οὗ 1[{, ᾿Ιηϊοηἀοά ἴο Β6 
(86 οἰοδοδὲ θοπα οὗ ἔγιθηάϑῃ!ρ. [1 {Ππεογοΐογθ ὄνθῃ: 
οέξεν' ἔτ ἢ ἀ88108 ΔΓα ποῖ ἰογΏ δϑυηάοσ, κατὰ πᾶσαν αἰ- 
τίαν, ιιϊῃουΐ ἱπουγγησ ργοαῖ σΘΉΒυΓα, μον ταις [685 
{πὶ ψ ὨΙσἢ 18 Καρί ἱοροίθογ ὈῪ [6 Ροπά οὗ 80 ᾿ηϑΔῆΥ 
Ρἰεάρεβ, οἡ σοι ἀθρθηάβ μοί [Π6 ΒομοΌγΑθ]Ε6 ρῥγο- 
ογοδίίοη δῃὰ βδἀυοδίίοη οὗ (ἢ6 πορ]θβὲ θοίηρ, ογοαΐθα' 
δίϊοσ (ἢ6᾽ τηδρὸ οἵ (ἀοά. {ΠΟ 8. 

6. μὴ χωριϑέτω. ΜΥἰοῖ ἢ6 ἀο65, ψψῆο δἰἴποῖ (Πγαβίβ 
ουζξςἨ 8ῃ ᾿πηοσϑηΐ ψιΐθ, ΟΥ δνθῇ γοίϊιβοβ ἴο θοὰς ψῇῆδὶ 
ἸΏΔΥ Μ6]1 6 ἰο]εγαίθά. (οβθῆπι.) 

η. τί οὖν Μωσῆς---αὐτὴν ; ἴοΣ διὰ τί.Ξς ΔΈ οδ]εοοξίοι 
15 ἸδΓΘ ὑτοροββα: “ {16 θοπά οὗ πη ΓΙ ΠΟΥ 15 ρογ- 
Ρεΐυδὶ, ἣν ἀἸὰ Μοβεβ ρϑγῃς ἀΐνογοθ, αηὰ νην ἀϊά 
ἢθ ἔοσγθϊα μὲγ [πὲ τν88 ἀϊνογοθά (ο Ὀ6 τηλγγίθὰ ἀραΐη δ᾽ 
(»εῖ5.) Βιυιῖ δνεγὺ {πῆρ ρεγημξεά ὈΥ (Πα ἰὰνν οὗ 
(Π6 ἰδῃὰ 15 ποῖ 180 δηα 6αυ40]6, 458 Ομ γιβί βῆον. 
(Βοβθημι.) ὌὌιἷἬ 

η. βιβλίον ἀποστασίουικ Οὐ {18 ΚοροῦοΓ γοΐογβ υ8 
ἴο ἴῃ6 ΜΙδβῆπαι, ἴο (δ ππεῦ, δρθῆσογ, Βυχίογί, Οδγρ- 
Ζου, ἔτεα. 

8. Μωσῆς, πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν, ἐπέτρεψεν, 
ἱ. 6. Μοβο9, ἸΘΟῚ Οαοά: βοί ἼΠ ἃ ἐσ πζανι δ: 
πῖδ, τοί ἐπιρογίμπι 1) 6ῖ, βαγ8 δι. Φογοπι (80. Βοβθηπ): 
Μόοϑ868 18 παιδὶ 848. ἔπθ ῥργοπγυϊρδίογ, ηοΐ οὗ ἃ σοπι- 
0, ργιηθναὶ δηα ροιροῖυδὶ ἤν, ρΡυΐ οὗ οῃθ ΟὨΪΥ͂ 

. 
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δεν 8}, σίνθη ἴῃ γοΐδεγοησα ἴο {π6 {{π|68. (Οτοῖ.) 866 
αἶ8ο Υ ιῖθγ, πο ἢ 88 ΔΟΪν ἰγϑαίθα {π6 βυδ]θςοΐ οἵ ἀϊ- 
νόγοθ, ὈΟΓἢ ποτα} }ν Δηα (ΠΘΟ]ΟρΊΟΔΙ]γΥ. 

8. πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν. ϑοῖηθ Θχρ]δίη οοπέμπια- 
οἷαηι, αὐ θ] ἀϊηρ᾽ βρ᾽γῖ. δὸ Μαχγκ 16, 14. δπά ἴῃ {Π6 
ϑαρί. δὸ σκληροτὴς Δηά σκληροτράρχηλος. ΟἸΒΘΙΒ 
ἱπίογργοῖ ἑπδιμηπιαηὶἐαξοηι, Ἡ ὨἸ]ΘἮ βϑθϑτη8 Ἰπαθρα τΟΓΘ 
δα 4016. ΑΠά 80 σκλήρος ἴὴη Μαί(ι. 95. 14. Ββιση ῆθ8 
Β6νΘΓΟ, τρια, υηϊογρίνιηρσ, ᾿Πῃυδη. δ66 Εμϑίδιῃ. 
8Ρ. »είβ. Εὐςηγιίη8 ἢδ88 Μ6}] γοιηδγκοά, [ἢδὲ ΠΟΓΘ 
ΟἿν ϑαν!ουΓ ἐγἢ 8 {Π6ῚΓ σᾶι86 ἀραϊηδῖ {ποι βαῖνοθ, ἃ8 
ΟἹ ΠΊΔΠΥ ΟἴΠΘΓ Οςοδϑοη8. Κιιποαὶ ἢδ5 [Π18 ορβογνᾶ- 
τἰοη (ἔτγοπι ΓΤ ΘοΟΡἢγ].} οἡ {Π6 ψΠο]6 Ραββασθ: ““ Μο- 
865, [δι ἢδ τηρὶ σἤθοκ [Π6 Ισο ΠΟ ἰον Υ οὗ {Π6 
15γδ6]168 ἴῃ ἀἰββοϊ νηρ {Π6΄ τηδγ! πο η14] Ὀοηα : δηά 
1681 ἀϊνογοθ βῃου]α ἰδκ ρἷδοβ οὔ βυάήθη Ῥ] 4116, ΟΥὉ 
Β: σ᾽ σα01565, Πα ογάοιθα, [πᾶ ἃ Ὑτιηρ' οἵ ἀϊνογοο- 
τηθηΐ 5ῃοιυϊ]ά 06 γϑαυϊ δία ἔο θ6 ρίνοη ὉΓ γρυάϊδί!ηρ; 
1η6 ψδ; ψΒΣοἢ, 8ϊησα ἴδ Κη ΠΟῪ ἰο ἄγαν ἀρ 
δυο ἢ ἃ ῬΆΡΘΓ, νγὰ8 ἴο Ὀ6 Ὑτιὲ6η ΌὈΥ ἃ 8006 ΟΥ Πο- 
ἰαγγ, ὈὉΥῪῚ ἢ ο86 Ὄχπογίδι 08 πιαΐιἃ] σοηοόγαά πρῆς 
6 τεϑίογθεα. πὸ βυπὶ οἵ (ἢ τβι᾿β ψΟγα 8 18 (Π15 : 
Μοϑβεβ8 νίβϑεϊν γαβϑίγαϊπθα ὈῪ οἰἶνῃὶ γαρυ δι! οη5 γ οὶ ]1- 
σοηςουϑη 688, Δηα ρογι 64 ἀΐνογοθ ΟὨΪΥ ὑπ. σογ- 
ἰδἰη σοηά πη !]0η8, ἀπά (Πα Ὀδοδυ86 οὗὨ γουγ Ὀταίδ] γ, 
Ἰεϑί γου 8ῆοιυϊά ρεγροίγαία βοπιθι Πρ, ΟΓΒ6, Ππϑηγοὶυ, 
ἸΏΔΚ6 ΔΑΥ ΜΠ τἢ6π|Ὲ ὈῪ ΒνΟΓα ΟΓ ΡοΙ80η." Οη ἴπ6 
βανθηίῃ δηᾶά εἰρίιἑῃ νογβα ὙΒΙΟΥ 88 δι ΠΉ ΓΆΡΙΥ 
ἰτοαίβά. πα ἰαν οὗ Μοβεβ (οθβογσνοβ Βοβθπιη 6) 
88 ΤΠ 6 ποη ορέϊπιω γτεῖ-ριιδέϊοιο, 86 ἐἑαπηιιαηὶ 
͵7αεὶ ]εναεί. 

8. ἀπ᾽ ἀρχῆς οὐ γέγονεν οὕτω. ΟΠ] ΌΒΠΟΥ ΘΧΡΙΔΙἢ8 
α. α. 8}1 (6 τἰπ|6 [Πα Δἀ οἰαρβθα ἔγοπι {Π 6 ογόδείοη 
οὔ {π6 ψοτ]ὰ ἴο {πΠ6 {ἰτπη6 οὗ Μοβεϑ. [0 τηάγ 6 Γθη- 
ἀογοά απέϊφωμϊὼα, 9.) οἷά : 88 ἴῃ Ἡδετοάο. 92, 104. Αἰ.-. 
γυπτίοι περιτάμνονται ἀπ’ ἀρχῆς, Δη4 2, 118. ὃ νόμος οὗ- 
τος διατελείν ἐὼν ὁμοίως μέχρι ἐμοῦ τῷ ἀπαρχῆς. Ατίβ- 
ΡᾺΣ Βδη. 1081. ἀπ’ ἀρχῆς---ῶΟς ὠφέλιμοι γεγένηνται. 
ΑἾβο ἴῃ Ὑπαογά. 6, 21. Συρακοσίοις δὲ καὶ ἀπὸ βαρβά- 
ρων τινῶν ἀπαρχῇ ἐσφέρεται. ϑδνοτδὶ οἵ (6 θεδὶ ΜδΝ. 
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τοδὰ ἀπαρχῆς φέρεται, ΜὨϊοΝ 18, ποΐ ψΠΠουΐ Γοάβοη, 
ΔρΡργονβὰ ὈΥ 80π16 ΟΓΙΟΒ. 

9. εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ. ΜΜὮΙΟΥ, σΟΠΙΓΔΑΓΥ ἴο 8}1} οἰΟΣ 
σοπηπιοηΐδίογβ, Ψ1]} ἤᾶνα 1{ ἴ(ο τηθδῃ ἔοσγηϊοδίζοη σοπη- 
ταϊοἀ Βείογα πηαγγίαρο, δηα ἀἰϊϑοονεογοά αἰἴζον σο 80] .-. 
(αἰοη. Βαϊ ἢ18 ΓΟΔΒΟΠΙΏρΒ ΔΓ ΓΔΙΠΘΓ ὈΓΘΟΔΓΙΟΙΙΒ. 

9. ὃς ἄν ἀπολύση. Α τοϑίγι οἴ! οἢ ΠδΟΘββᾶγυ ἴῃ ἰἢδί 
δρ6, ἤθη ἀΐϊνογοθβ ΕΓ ΓΟ 80 ΟΟΠΊΏΟΠ, 88 ἃρ- 
ΘΑΓΒ ἔγΟΠΊ ΠΌΙΊΘΓΟΙΙΒ Δ [ΠοΓ 168. ἤθηςσα ἴῃ ΕΌΓΙΡ. 
ΑΝ ἤπια ἔταρ. 9, 6. αἱ γὰρ διαλύσεις οὐ ῥαδίαι, 1 σοη- 
͵οοίυΓα εὖ ῥαδίαι. ᾿ 

10. εἰ οὕτως ἐστὶν υἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου, δὲ ἐαϊὶδ 65ὲ 
οοπαϊέϊο υἱγὶ ομηι χοῦ. (1 [86 τῇ. 65.) 1 {11 
ψὶ} (απο, {πδὲ {118 18 ἃ [Δ 1η18π|, δηά, ΚΘ δὴν 
ΟἴΠΟΣ ΡἢΓΑ868 ἰη π6 Νὸν Τοβίδιηρηϊ, ἀοτνοα 6 7070 
Ἀοπιαπογίηι, ἰῃ νϊο ἢ σαμδα οἴἴδθη ἀδηοίοα οοηαϊξίοπ 
Δηἀ δέαέθ. ΜάδῊΥ δι Πογι[68 ΠΥ 6 866η 1ῃ Βγίβ56ῃ. 
ἀθ Ψεγῦ. δίρη. 8,102. [Ι͂}ἡ ναῖηῃ ἀο δοῆναγίζ δῃά 
ΟΙδαγὰ8 ἀθ δέ]ο. 876, 8. ἄθην Ὁ Ὁ. ρῥγοάᾳποίηρ 
Οσοοκ Ἵσχϑηρῖ68 ; ἴοὼγ {ΠΟΥ ἃγὸ ἀδγινοά ἴσοι ἐαέον 
Οτοοκ δυίιοῦθ, πο ψτοῖὶθ ἤδη 1,4{1η|8}}8 ὙΟΓΘ 
ΠΟΙ ἰηἰγοἀποαα (6Χ. στ. ΡῃΠοβίγαϊαδ). (δρ- 
6}} πορά ποΐ ἢδᾶνθ δ] ογθά οἿγ σοπηπηοῃ νογβίοη ; [ὉΓ 

οαδ6 (ΝΜ ὮὨ]οΟἢ 8665 ἀθγινϑα ἴγοηι οαμ8α) νν 6}} ἜΘΧΡΓΘ8868 
(ἢ6 86ῃ86. 

11. οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον. “Χωρεῖν 
ΤΩΘΔ8Β ργορεγὶν ἰο μοϊά, σοηίδιη (οἷ [Ιη10Γ5) οαρας 
διιηι: ἃ5 ἴῃ Ματῖ ὦ, 2. 20. 2, 6. 21, ὅ. δορί. ἀηά (6 
ΟΙΔ88104] ψσὶίοσβ. Ηδγο 1ἰ βρη: 68 οσαρα δύπι ἴῃ ἃ 
τ ΘΙ ΔΡὨοτΙοαὶ 56η86, (ο δάτηϊί, ἰο θ6 βυῇηοϊοηΐ ἴο θθᾶγ 
(ΟΙ, 8ἃ8 80Π|6 84Υ, ρΟΓΟΙΡΕΓΘ, 1πέ6]]1ρ6γθ), Ὀ6 σαρδ0]6 
οὗ, 8016 (0 σΑΓΓΥ {Π18 πηαχὶπιὶ ἰηἴο ργδοίίθθ. δΔόγον 18, 
δονόνογ, ᾿πιογργείθα γόηὶ ὈὉῪ αὐτοί 8 (ἔσοπὶ {Π6 ϑυ- 
τας δηά Ονὶρθη), Ῥαϊαϊγοίὶ, Ἐοβθημι]ογ, Κυϊηο!ῖ, 
δΔηἋ δε] 8η6Γ ἢ ν. ᾧ 25. τοβ ἦἄθβ απὸ δρίίυγ ; Ψ ΠΟ86 
ΘΧΔΙΏΡΪ68 5866. Μδην (Ἰαββοδὶ δχδιηρίθθ ἃγΓθ ῥτο- 
ἄἀυςοα ὃγ ΕἸ5. ἠδ ὸ να Οατοίυ8, δηα ΥΥ εἰβίειη. ἵμὶς 
Ψ88 ἃ Ὠϊηΐ πιρδηΐ ογ [Π6 Ῥἢδγβ665, α. ἀἅ. ὕου, ἔογ ἰῃ- 
Βίδῃσθ, σδηηοῖ, ὅζο, 
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11. ἀλλ᾽ οἷς δέδοται, 5.1}. ἐκ Θεοῦ, ἃ5 ἴῃ 1 (ἝΟὐογ. 7, 
". ὙΥοῖ ποῖ ψιῖπουξ [Π6 σΟ-οΟρογαῖοη οἵ Ἰγυμηδη οχ- 
ΘΟ, 85 ΔρΡΡΘδΓ5Β Το {{|8Ὲ [Ὁ] ον ηρ ου8. ὅ0 
ΟΙοπι. οπι. ΓΓογίι]}. ΟἸεδιη. ΑἸοχ. Οὐ {Π15 5:0}])6οῖ 
Οτορ. ΝαΖ. 45 {Π6 [ὉΠ] ον ηρ οΙοααδηΐ δηά 1π6]1 6 ]οι}8 
Οὔϑονδίοη : οἱ μὲν ἐκ Φύσεως νεύουσι πρὸς τὸ ἀγαθόν... 
Φύσεως δὲ ὅταν εἴπω, οὐκ ἀτιμάϑω τὴν προαίρεσιν, οἰλλ᾽ 
ἀμφότερα τίθημι, τὴν γε πρὸς τὸ καλὸν ἐπιτηδειότητα, καὶ 
τὴν εἰς ἔργον ἄγουσαν τὸ ἐκ ᾧύσεως ἐπιτήδειον, οἱ δὲ ὑπὸ 
διδασκάλων ἐκτέμνονται τὰ πάθη οἱ δὲ, δι’ ἑαυτών ἐκτέμ.- 
νουσι ταῦτα, διδασκάλων μὲν οὐκ ἐπιτυχόντες. ἑαυτοὺς δὲ 
διδάξαντες τὰ προσήκοντα, καὶ τὴν τε ῥίϑαν τῆς κακίας 
ἐκτεμόντες, καὶ τὰ ὄργανα τῆς πονηρίας ἐξοορισαντες. 

1. εἰσὶ εὐνοῦχοι, οἵτινες ---εὐνουχίσθησαν. “15 15 Δἢ ἢγ- 
Ρουθ] σα] ρἤγαβα ἔοὸυ νοαηΐδυ  ν ΔὈπΔΙπΙηρ ΤΟΙ νο- 
ἸΟΓΥῪ (5 121} 8} ἴο {Π4| οἵ ἔκκοπτειν τὴν δεξίαν, ἅς. Μαίί. 
ὅ, 20, 80.) (Κυαϊη.) ἹΠοθα όσα σα θα ομμμολὲ πιν5- 
ἐϊεὶ. Μιάα δῖος. ΓΠ655.1, 1955. 5506. 80 δἷ5ο Μᾶχ. 
Τγι. Ὁ. 84. ἄφελε τὴν αἰδοίων ἐπιθυμίαν, καὶ διέκοψας 
τὸ θήριον. Ἰυυ ἢ γηηΠπ5 [1458 {πὸ [Ὁ] ον ηρ᾽ θα ΕΠ] ρδ8- 
Βᾶρο, ἀογνοί, ἃ5.1 βυβροοί, ἔσοιη ΟΠ γβοβίοπι : ἐπαί- 
νιτοῖι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς, ἵνα τύχωσι τῆς βασιλείας 
τῶν οὐρανών, οὐ ξυρῷ σιδήρου τὰ παιδογόνα μόρια ἐκτεμόν- 
τες, ἀλλὰ ξυρῴ σωφροσύνης τὸν οἶστρον τῆς ἐπιθυμίας 
ἀποκόψαντες, καὶ ἔρωτι παρθενίας τὸν ἔρωτα τῆς συνουσίας 
καταμαράναντες. 

12. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτο, ἰοῦ ΐπΊ (Πδΐ 18 σαρᾶ- 
Ὀ]6 οὗ ρογίογπηπρ {Π|15, ἰοῦ ΐηι ρογίογῃι 1. Οοὐ 
(5αγ8 ΤΠ ΘΟΡ}}Υ].)} ἀο68 Ποῦ σΟΙΏρ6] ΔΗΥ ΟΠ παρθενεύειν: 
᾿ς 4οο5 ποΐ αὐτοραία Πλασγίαρο ; Πα ΟἿΪΥ »γϑύον υἱγ- 
διηϊέψν. 'ΓΙγ15 βοπγον ῃαῦ βανοῦ "δ οἵἁἍ πιο ΚΊ15}} Βα ροσβί!- 
τ[1οη. 1Λ ΠΥ πλ1115, νἢ ταί Πογ πλοτα γπαρτηθηί, 6Χ- 
Ὀἰαιη5 1ἰ {ἢτπ|5: “ Οαοἄ, Κπονίπρ; {Π80 {{|ὸ (Π]ησ' 18 ἃγ- 
ἄϊιοιι5, ἀπ ἰο "5 αἰἰαϊποὰ Ὦν δν, ἰθᾶνθϑ ἴὲ ἰο {6 
νοΐ δΓΥῪ σΠοςα οὗ πιθη." 1 Κῆον ποΐ ψῃοίΠον {Π6γ6 
ΤῊΔΥ ποΐ ὃ6 ἃ5 ΠΊΠΟἢ) Οὗ ρογιη 581 0η, 45 οἵ σοπ)ηδη(, ἴῃ 
{1115 νυ), 45 15 {Π 6 6458 ἰἢ ΤἸὩΔΠΥ ᾿π)ρογαίνοβ. Β6 {[|15, 
ον ον ΟῚ, 85 1 τη Υ, οἵἷἵγ 1ογά ἀουθ11685 Πα Γοΐεγοησα 
σΠοΗ͂ν ἰο {π6 Αροϑι168 αηπὰ Ὠ΄βοΐρ]685, αηὰ δἀνογίοα 

ΝΟΙ,. 1. 8 
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(ο 6 Ραομ] αγ οἰγοιπιδίδησον ἀπάον ψὨϊοἢ (ἢ6 ρτὶ- 
ταϊεϊνα ΟἸ τ βεϊδ 8 γογα ρἰδοθά. 

18. ἵνα τὰς χεῖρας ἐπι χὐτοῖς. ἴ{ γγὰβ ἃ ρογϑβιιδϑίοῃ 
ψἢ [Π6 Ησρτγονϑ {μὲ [ἢ ᾿ΓΑγοΘΓΘ οὗ τῇ θη οι ηθηΐ 
ἴου {ῃ6 1 ριον δηά ἢ] η 658, δηἃ Ῥαγίου γὶν ῥτο- 
Ῥμοίβ, 6γΘ Θϑρθοί ΠΥ ἀνδι]Ὁ]6, ΔΠἃ ΠρνοΓ πηϊ856ἀ 
{ποῖς (ΑἸ πηϑηΐ, δηὰ {Πᾶς ὨΔΡΡΥῪ δηὰ Ὀ]Θββθὰ ψ δια 
{πΠο56 ποῦ {ΠΟΥ δά (8 τϑοομιιηρηάρα ἰο Οοά. 
(6βη. 48, 14. Νυιῦ. 22, θ. μλικα 2, 28.) Ἠδποθ 
[Π656 γουηρ οὨΠ] ἄγθη ψεγα Ὀγουρῆς ἴο 6818, (μαι Π6 
τσ ρυΐ ἢ15 Ὠδηᾳ5 τροη τΠ δι, Πα ρῥτγὰν το οὐ [πῃ 
{π6ὶν 06}}4 {ΠῸΓ σογίδιῃ ὈθηθΗίβ : ἔογ 1 ψν88 ἃ Οιἰβίο πὶ 
ψ ἢ {π6 Ηδῦτονν8, [δι ἢ6 ψ}10 ργαγθά ἰῸγ δὴν Ὀθη6- 
5 ν ῃδΐονοῦ [ῸΓ δηοίῃοι, βῃουα ἰδὺ 19 ὨΔη 445 οἡ [115 
Ποδά. ((16η. 18, 14. Μεί(}. 9, 18. Μαγκ. Ασί. 6, 6. 
8,17.) ἼΤῇ6 Αροβί68, ἀδϑιγίηρ ἴο σοῆνθγβο ἰοῃρογ 
ΨΊ 6818 οἡ (ἢ6 βΒυδ]θοΐ οὗἁὨ πιδιγ ΠΟΥ, ἃπα [0 ρῥγο- 
Ῥοβ6 οὐυτίουϑ αἰϊιοϑίίοηθ, αἰά οὶ το δὴ ναὶ {ΠΘῪ 
{πΠοιρἢς Δ ὈΠΒΘΑΒΟΠΔΌΪα Ιηἰογγαρίίοη, δηα οηάθᾶ- 
νουγοΐ (ο Κοαρ οἵ {Πο86 ψῇῆο Ὀγουρὶι (Π6 οἰ] άγρη ; 
ον ἴο {Π656 Ὀαίοηρβ {Π6 αὐτοῖς, ἃ8 Δρ,ροδΓβ θβνθὴ ἔτο τὰ 
Μαῖκ 10, 18. ψἤθγα 6 ἢᾶνα τοῖς προσΦέρουσι, δ ἈΙΟΝ.. 
ἤθγα 1165 Πα ἴῃ [ἢ6 νεγῦ προσηνέχθη. (.ο8. ὃς Κυϊη.) 

18. ἐπετίμησαν αὐτοῖς, 5.1]. προσφέρουσι, ψΠΙςΟΝ 
Μαῦὶς βρρ 168. ψαγίοιιβϑ γθάβοηβϑ ἃ 8 αϑϑίρῃηθά ὈγῪ 
{π6 (οπιπιοηίδίοτϑ ΨὮΥ (ΠΥ αΪ4 58οθ. Τῇ πιοϑῖ ρσο- 
ῬΑ ὈΪ]6 ἃγθ {{|656 : ἢγϑί, (Πδὶ οὗ ΤΙρμιίοοί, Βευρ. ἀπὰ 
Το. {πον ψογα δἰγαϊα 168 {Π6ῚΓ πηδδίθσ, γῆ. ψ)88 ἰῇ 
80 ρίοαΐ ἃ Ἵγονα, βῇοιϊα Ὀ6 ἴοο τηὰσοῇ Πιαγαββθ ; 
βεοοηάϊίγ, (μαΐ οἵ Ὑ᾽ οεἰδίδίη (ςορὶοα Ὀγ Βοββηπι. δηᾷ. 
Κυίη.) [ἢδὲ ἢ γ ψαῃίθα ἴο ραϊΐϊ βοπηθ ουγίοιι5 41168- 
(ἰοη8 ἴο {πεῖ Μαβίθγ οἡ (Π6 βυθ)θοῖ οὗἁ πιδίτ ον, 
Δη4 {πογοίοτο 1} θγοοΚαα (818 Ἰπίθγγαρίίοη. ΕἸΓΠΟΣ 
ΟΥ δοέδ [ἢ 886 ΓΕΔΘΟἢ8 ἴΠΔΥ Πᾶνα 1Ππδησοή {ἢ 6Π]. 

14. τοιούτων ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ----οΥὨἨ ἐλι686, 
8Δη6 σμοΐ ἐϊζο, 1. 6. ποῖ ΟὨΪΥ οὨΠ]άγθη ἴῃ ἀρὸ, θυΐ 
σἢΠ ἄγη ἴῃ ἀϊβϑροβιίοη. (8ο {Π| δποϊθηξ Εδίπογϑ,. 
Μαϊάομαδί, Βτιιρ.. δηά, ἃς ἰξ βθθίηβ, ατοίί5.)ὺ (οηι-. 
ρᾶτθα Μαγκ 10, 1δὅ. ΓΚ 18, 17. Ὧν. Ποάάτνιαρα 
δοκηον]οάροθ τηδὲ {Π656 ψογάβ ψ}} ποί οὗ {Π6μ]- 
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βοῖνθβ ργονα ἑηζαηξ δαρίϊδηι ἴο θ6. δὴ ἰπϑευζοη οὗ 
Οἰνῖϑὲ ; υΐ 1 {πᾶ ἀρρθϑγβ ἔγοιῃ οὐβοσ δουιρίυγα ἴο 
6 τ[ὴ9 σδδὲ (ψῃιοῖ πα {1} Κ8 τοϑὲ χοῦ 6), {Π6Γ8 
Ψ1}} Ὀ6 Ῥιορογίοηδῦθ γαϑβοη ἴοὸ βμϑίϊθνα (ῃδι οἷζγ 
Τογά τρῆς μογο ἱπίθηα βοπὶθ γϑΐθγθηςα ἴο 1. Οη 
{πδὲ βιιἢ]οος (ἢς βέυάοες ΜΨ1] ἀο ψ6}1} ἰο σοηβϑϊς {86 
Ἰοηρ' δη4 ἐχοο! ] οηΐ δηηοίδεοηβ οὗ τοί! δηὰ ὙΥ ἰχ{- 
Ὦγ, ΔῃᾺ Θβρθϑείδ! νυ {86 ἰγαςὶ οὗ Ὠγ. 4}. 

16. εἷς προσελθὼν---ἃ γοιπο δῃ σἰοἢ τηδη (ν θοῦ. 92.) 
ἀρχὼν, ΒΥ ΥΠΘΟΤΙΣ 8.586550Υ. ([Κ6 18,18.) Ηδς νᾶϑ 
Ποΐ, 58γ8 ΕΠ τ} 18, ὕπουλος : (485 8Βοηγ]6 {Π]1}}.) ὯΘ 
ψγ)Ὰ8 1η ΟἴΘΓ Γαϑῃθοίβ ροοά, δηα ἐθβίγουβ οἵ δίβθγῃδὶ 
ἴθ; ὕυυΐ τῆς φιλαργυρίας ἡ ἄκανθα τὴν λιπαρὰν ἄρουραν 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ διελυμήνατο. δ μαβίοποάα ψΠ ἢ 1υν6- 
Ὠ16 διάοιγ, διά Ῥαυϊηρ γανθγοπ 81] Ποιηᾶρθ, γονυπέ- 
τησας (ΜΓ), ποῖ 1ἢ ἃ σδρίϊοιβ βρίγιί, θὰ ψΠ 8 
Ψ}5}} ἰο ρδιῇ 1ηογιηδίϊοη, 5414, ὅξα. 

10, τί ἀγαϑὸν ποιήσω; Τα ῬΠΔΓΙ8665 (845 885 Γδ- 
τΓΚοά ομ ναοῦ. ὅ, 20.) ἀϊν!ἀ6α ἐπ6 ῥγϑεθρίβ οὗ 16 
1ν ἰηΐο ([ἢ6 ψεὶρ ΒΥ δά {Π6 β᾽ρσιε; δπὰ {ποιρῆς 
ἐΠδὲ δὴν οἵ {Πεπὶ τὰν 6 Βορ]θοιϊοα δηΐ "νἱοϊαίοά, 
80 ἰδᾶΐ Ὀγν πᾶς βερίθοξ ἢοὸ Ὀἷαπιδ 8 ᾿ἱπουγγοαᾶ 
ΡΟΣ ΤΥ οἵἨ ριιηβδιηοηῖ. ΤΏο86 1νν8, ἢονανοῦ, ψ Ὡς ἢ 
Ταϑρθοίθα οχίογπδὶ στἱΐθϑ ΠΟΥ δἰ τηοϑί 50] 6 ἰὺ γείοεγοά 
ἴο {86 Ὠμπῖρον οἵ (6 ψνοὶχίγ. Ηρηςα {ἢ158 γουίῃ, 
Δ ΆΓΟ οὗ (π686 ῬΒΑΓΙ881041 ἀθο!βίοη8, δηα ἀθϑίγηρ᾽ 
ῬΕΟΤΘ ΟΟΓίΔ41η 1Π οτιδίοη ψἢδὶ ΚΙιηά οὗ νἱγίιιε8 νγὰβ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴο 6 εἰ{Πναἰθ], ἀηα οχροοείηρ ((ἰ 866 Π1}8) 
ταί 6 5ῃοιϊα τϑορῖνα ἔγοῃ «6818 βοηθ ὑπκπον, 
8Δη6 ν οΙ ὨΓΟΣ, ργθοορίβ οὗ νιτίῃθ, ᾿πἰοετοραίθϑ ἢ] 
“τί ἀγαθὸν πωώσω ; ΜὮδὺ τηιιδῇ Ε ἀο (δεῖ ψι}} Β6 ργ6- 
στη θηεΐγ ρτγοπιοίένα οὗὨ βαϊνδίίουῃ δρᾶ ΠΔΡΡΊ 688 ἢ. 
ΙΚΚιιηοεῖ. ες 

10. ἔχω ϑωὴν αἰώνιον; ΤΠ18 ἀοσίτιηρ, (ΟηΪν οὔ- 
ΒΟΏΓΣΟΙΥ Κηονη [0 ἴπ6 96 ν05,) Βα μα ἀοθέ]ρ89 ἢραγά 
νΘΕΥ Ρ δι γ με οδοῆοά ὃν Οἢτ8έ. Ἃἀτοῖῖι8. 

17. τί με λέγεις ἀγαθόν ; .[630}8 δ ΠῚΒ ΔΗΒΊΨΕΙ 9805 
{πδ| 6 15 ποὶ ἐδ! ρῃτξταά, πΚα ἐη6 ῬΠΑΓΙΒ665, νυ] ἢ ναῖῃ 
8δη ἃ τυπ)α {Π|68.. (Καϊη.) ᾳ. ἃ. ὝΥΏΥ ΡΪΥ τ νυ ἢ 
{Π|| ναϊῃ ΔΡΡΕ ΔΌΟΝ οὗὨ γοῦγ ἀοςίογβ 

8 Ὁ 
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17. οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἶσ, ὁ Θεός. ᾿ΓὮ15 δοῃΐθηςδ 
ἰ5 ψ6}} ΠΙυδίταϊθ ἃ Ὀγ Οτοίϊ8, Ψ Πο ἀἰἰδίθ8 οἡ Οὐοἱϊ 5 
Ὀείησ (μ6 ἐοιιπίδίη οἵ ροοά, ἄς. Ηδποθ 6 ΠιΔῪ 566 
(ἢ ἴσια ἔογοθ οἵ {Π6 ὄβάαργθβϑϑῖνθ ἴθγῃὶ δα ρ]ουθά, ψ 1} 
8Πρῃ νᾶτδτοη5, ὈὉΥ (Π6 Νογίμογη παίοηβ ἴο ἀδηοίς 
(η6 δυρτεῖης Βείηρ, [Π6 7)ε5 Ορέϊηιιι5 “ακίηιιδ, 
ΘΟ). Οπδ τῇδυ. σοῃιρᾶγα ἃ 51:Π}1|}8ὉΓ ρᾶϑϑαρα οἵ Πο- 
ΟΥ̓]. Εταρ. 18,47. ἘΔ. (α᾽5[. Μὴ γαυροῦ σοφίη μὴτ᾽ 
ἀλκῆ, μὴτ᾽ ἐνὶ πλούτω, Εἰς, Θεός, ἐστὶ σοφὸς, δυνάτος 
θ᾽ ἅμα, καὶ πολύολβος. διιοῦ 1 σοποθῖνα ἴο θ6 {Π6 
ἴγαθ ρυποίυδίοη οἵ [ἢδΔἰ 56πίθηοθ. ᾿ 

17. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν ---- ἐντολάς, 1. 6. οὗ αοάή. 
ΟΠ γιβί, ἱπάθϑά, 88 τῆογτθ ὌχϑοῦΥ οχροιιπάρα {ἢ 6 
ἀοοίνης οὗ πιογαὰΐϊβ (Μαῖίίῃ. 5, 920, 5644.) Ὀὰαΐ [6 
ποιοῦ ἀὐγοραίθά {(Π6 οἰογηδὶ ἰὰν οὗ τὶρῃϊ δπα ροοά 
ςοπίδ!παά ἰη {Π6 Βοοῖκβ οὗ Μοβεβ δηά {πῸ ΡιΌρἢοίβ 
(Μδίι. δ, 17.) πογ ἀὰ μα ααά ΔΠΥ ριθοορίβ. Βο- 
56 16. ; ψῦο τγοίογϑ ίο ΜΊσἤδ6115 τη ἢ. ]. 

17. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ϑωὴν. «65118 41ἃ ποΐ, 
αἴζοι. {Π6 τηδηηογ οὗ [Π6 ῬΠΑΓ5665, γΓασοιηθη 4 σἰΐι8} 
ῬτΓθοορίβ ; ΠΟΥ γοί ἀϊὰ ἢ6 ργθβοσθθ δὴν πεϑῖῦ τυ 65 ἴο 
1Π6 τηἰοττοραίον ; διέ ἢ6 πον σοηῇγιημθα ψηῃδί ἢ6 δὰ 
ΔΓ αν Ὀαίογο δΠγπιθά, παπηθὶυ, (Πδὲ [16 σαπΊ6 [ῸΓ 
{πΠ6 ῬίΓΡοβα οἱ ἱπηρᾶγίηρ' ἃ σγοαίθν δα Ποῦ ἴο (ἢ 6 
8084] ρτγοσορίβ. (Μδί. ὅ, 17.) Αηά, ἴοσγ {π6 ρυγ- 
ΓΞ οἵ Ἔχδιῃρῖθ, φιοίδα Πο86 ριθοορίβ οὗ ἴῃ 1)668- 
ορας ψῇῃϊοὶ) ταραγαάθα {6 ἀ11658 τη6 1 πη 0 4}}}7 οὐνΘ 
ἴο Οη6 δηοίῃοσ. Εἰ τηι8 58 γ8, 1 ΠΠΔΥῪ 6 Δϑἰκθά. 
Πού Πογ (Π6 ορβθγνᾶποα οὗ {[6 ργδοθρίβ οὔ {πῸ [ἀνν. 
Ο88688 δη ΘΠ σΔΟΥ (0 Ἰηΐγοάϊσθ ΔΠΥ ΟΠ6 ἴο δίθγμαὶ 
[6 Τὸ {Π|5 6 ΔΒ ΟΣβ, “1ἴ ἀο68 ;" Ὀυΐϊ ποί 56 ἢ 

ἃ ἰδ 45 [6 (ὐοϑρϑὶ ῥγοιῃῖβ868:; ῸΓ Ὀγ οἰδγηδὶ [1|6. 
(ϑαγ8 ἢ6) ψθ ἃγτθ ἴο υπάογβίδηἀ δἰθγηδὶ ἐδ! ον Ἰη. 
ἤδάνθη, ψνῃϊο ἢ 18 νυ οὰ8 δηά αϊνοιϑιῆθα - ἴον 11 18 
ΓΙ 6η, “ἢ τὴν Εδίῃ θυ 5 ἤΠοῦβ6 8Γ6 τΏΔΩΥ τη ϑη8Ἰ ΟΉ 8." 

20. τί ἔτι ὑστερώ ; 11 τηιιδὶ 6 ορβογνϑά {παῖ ὕστε- 
ρεῖν ργορογΐῳ 5: ση ῆθθ ἐο δὲ ἔοο ἰαέε, ἴῃ 115 ἀογινϑα 
86η86, ἔο δὲ τυαπέΐϊηρσ. ΤΠ δοσυβαίνα ἰβ ρονογηθα οὗ 
κατὰ ΤὭρτα 816 «ϑθνθὴ β8οι5 οὐ Ῥἢδιι86 68 (ϑγ8 ἃ 
ΠΟΙ Ιοἃ] νυυιίογ, τη 65.) : ““ ΤΏΘΓΟ 15 ἃ Ρἢδιῖ566. 

« 
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ὙΠῸ 8408, Ψηδί οὐρῇ [1 [0 ἀο, 8η4 1 ΨΠη] ἀο 1{. ΤῊ Ι8 
8 ροοά.. Βυξ {Π6Γ6 18 δΔποίμοσ Ῥἢδγίβαθ 0 βδύϑ8, 
ναί οὐρῆε 1 το ἀο δεοδίάο5, Δῃηὰ 1 ν1}} ἀο 11." 

21. εἰ θέλεις τέλειος εἶναι. Αὐτοίϊιι5 βᾶγ5 (ἢδ[ τέλειος 
βρῆ 65 ἃ σὰ ΟΠ γι δη (85 6 πδά ρῥγονεά οἡ (". 
ὅ, 48.) ΤΠ ψοσῇ ἰ8 ιιϑε6α σοιηραγαίϊνοίὶγ. ὙΠΘ 
τέλειοι ΔΤ 80 ΟΔ]]6 ἐπ γοδρεοΐ ἰο 16 1688 δΔἀνδηςσρά. 
Εογ, 88γ8 ΕΓ υ πλῖτ185, [ἢ0886 ἐΠδὲ ροΓοσπὶ {Π6 Ιορα] 
ῬΓδοθρίβ ἃγὰ ἱπηροτγίδοί, βῖποθ (Π6 ρῥγεοθρίβ {Π6π- 
56 ῖνθϑ 6γῸ ἱπηρογίδοίς, θθοδυβα οὗἩ [Π6 ὑγθακηθ658 οὗ 
(Π6 968. Ατίϑίοί. ἴῃ ἢ15 Μοίδρῃ, βᾶγὺ8 ἃ (Πϊηρ 15 
Ρογίδοι ἰο ψ οἢ ποι ῃίηρ᾽ 15 ναπέηρ οὗ (Παὶ ρογίδο- 
τη ΜΠ] ἢ 15 ργοροσ ἴο 11. Τέλειος 15. ἤθγο ιι5864 ποί 
ΟἾΪΥ ἴῃ {Π|| τηογα] 56η56 ὈΥ ΨὨΙοὶ (ὐοα 15 8214 ἰο Π6 
ρογίδςι, θυ ἴῃ {πᾶΐ σοιῃηράγαίῖνα 56η856, Ὁ ψΠ]Οἢ ἃ 
ἃ {Πηρ 15 ροτγίδοϊ, 80 ἔδγ 88 6 σοηϑιζυςοη Οὗ τὲ ροῖ- 
Τη118. [{ {που οίογα ἀθηοίθϑ ἃ σοηϑυμηπ)ία (ΓΙ 8{18η. 
δο Βοπι. 12, ὃ. ΡΠ]. 8, 18. (ο]. 1, 28. ὃ. 4, 12. 274ς. 
8, 2. ειβϑίοϊη σοπηρᾶγοθ ἃ οί αἰ 551: 1118 Γ Ὀαβϑᾶρα 
οἵ 705. Απεὶ 18, 10, ὅ. λέγειν--------ἐπεί φῆσιν, ἠξίωσας 
γνώναι τὴν ἀλήθειαν, εἰ θέλεις εἶναι δίκαιος, τὴν ἀρχιερω- 
σύνην ἀπόθου. ΑὮ Θαυ4}}ν ἐγψὲηρ' τοα 8: {Ἰοη. 

21. πώλησον σου τὰ ὑπάρχοντα. 1ΐ ν8 ἃ ΟἰιϑίοΠ), 
βᾶγ8 Οτροη (ο66 Ὀγ Υ εῖ8.) ψ τ (η6 Ῥγιπαρογθδηβ, 
[ῸΤ ΔΗΥ͂ οπ6 ΨηΟ ψοι]ὰ θ6 ἃ ἀἴβοῖρῖα οἵ Ῥυπᾶρογαβ 
ἴο 5611 Π18 ργορογίυ, δηα ἀδροϑιί {ἢ ᾿ΠΟΠΘΥ, 5θα] θά 
ὉΡ, ἢ {Π|6}Γ πηᾶϑίθγ. 

21. ἔξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῶ ---- ῬΓΦΙΛΙ ΠΏ, ΤΟΙ ο- 
Π6η1. (Μρη50}.) διγδοῇ. 90, 11. θὲς τὸν θησαυρὸν σου 
κατ᾽ ἐντολὰς ὑψίστου, καὶ λυσιτελήσει σοι μᾶλλον ἢ τὸ 
χρυσίον. ἘΛΓΠγΤΩ8 οΟὔβογνοβ, [Πδὺ «Ψ068518 588 {ἢ}18 
48 800. Π]ηρ ἢ]5 ἀνάγῖςθ, Ὀτγοιηϊδίηρ [α΄ ἢ6 βῃοιυ 
ϑράϊη δ6 τίς, ἀπ νν δὲ 15 Ὀοιΐον, τοἷ 1 ἤρανθη... 

ΦΩ, ἦν γὰρ ἔχων. δοπια βᾺγ {Π|15 15 8ηὴ Ηφρτγαίβη). 
Οὐποῦθ ῥγοίϊιοθ ἃ 8: ΠΏ}]ΔῚ σΟΠΒιΓΙσΙΟη ἔοι {6 
ΟἸ851:0.} ψυγιίοβ. Νόοῆθ ὌΧδοῖν 566 1ἋΠ6 Ῥδοι ΔΓ 
56η86, ΠΟΙ 15, ““ [Ὸγ ἢ6 οἰι!δηςθοα ἰο ᾶνο." Αἱ Ἰοαϑὲ 
{{|158 15, 1 ὈοΙίονο, [15 56η86 ἴῃ Ηε)]δηϊβιίῖς ατοοκ. 
Νοί 80 1η ἴπ6 (Ἰ]4581.8, Ψ ΏΘΓα 10 15 ἃ ΠΊΘΓΟ οἰγουη]ο- 
οιοη. ὅθε Μαίι. Οαγὶ σα. δδ0, 9θ. Τα ΟἸαββι- 
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οδ] δυο γθ 086 τυγχάνω ἴο ΟΧΡΓΘ6Β88 (δὲ 8εη8θ6, 7] 
ΘΧΘΙΡΪ68 ρίνοῃ ὈΥ δόμα δηα Ῥα]αϊγαῖ γα [{{||6 ἴο 
[Π6 ρᾷγροβθ. Τῇ γθοκβ ϑοιμηθίηθ5 πα δάνουγεά ἴο 
ΟΕΧΡΙ688 ἱπηρογίεσί δο.]Οἢ ΠΊΟΓΘ δοοιγαέθὶ γΥ, ὈΥ υδιηρ ἃ 
Ρδγίϊορ]α δ {π6 νοῦ βϑυρβίδηθνο, εἰμὴ, δῃ ἃ βοτηδ- 
{{Π168 τυρχάνω, ἃ5 6 ἀο ἴῃ Πρ] 9ἢ, 1 τυα5 Ἰονὶηρ; 
Δηά βοιηρίμῃρϑβ εν ἀϊά 50 ἴῃ {Π6 ργθϑεηί. Βωΐ (ἢ 18 
18 ποί [Π6 σ886 ἴῃ ἔς Ρδϑβαρα οἵ Μαίμον. 

98. δυσχόλως---εἰσελεύσεται εἷς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν ---- Μ01}} ΘὨΓΘΓ ΠΟ ΠΥ ΘΟΠΊΡΔΠΗΥ, ΘΠ ΌΥΘΟΘ ΤῊ 
Ποάνθηΐυ γοϊσῖοπ. ΟἿ {18 ἔογπλ ἃ 866 ΟΧΔΠΊΡ168 1 
Νοΐῆ]. ἔμοχ. ἔϊοιοο 86 δῆ Θχοιϊριηθηΐ ἴο ου]]. οἵ δἵ 
Ιοδϑέ 8ηὴ ἱπηροαϊτηοηΐ ἴο ροοά, ΓἢΘ σϑᾶβοῃ 18, Ὀδοδιθ6 
[Πο886 ΨΏΟ ἅτ6 το, ἐγαϑί ἴῃ {Π6ῚΓ τίο 68, πα 85 κέ 
Ψ6ΓΘ, Ρΐδοθ {ποεῖν διώπππαπι δοπὶ ἸῺ (Πθτὴ (ἃ5 νγΝ6 868 ἴῃ 
Ματκ 10, 24). Τα αἰ οι ν 85 1η ἐἤο86 {πη 68 1}.- 
ογααβϑοά ὈΥ {ῃ6 ἀδηροιθ ἴο ἢ ἢ 411 Ὑπὸ ῥγοίδβδβοα 
(ἢ6 πδηγα οὗ Ομ γιϑῦ. ψοῦα ἀΧροββα, ηδιηθὶν, {πὶ οὗ 
Ὀοϊηρ Θχοομηπιιηϊοαίθα, δηεΐ ἀσργιναα οὗ {Πδῖὶγ ῥτο- 
Ῥοτίγ. 20. 9,22, 8,4. 12, 42, Ἰλοβοημη. 

24., εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον ὃ. τ, ῥ. ὃ. “ΓΗΘΟΡἣγ- 
Ιδοῖ, ψι πᾶν δηοϊοηΐ δηα βοῦγα τηοάσθγῃ (οίῃθῃ- 
ἰαΐοτβ (45 Βοσῃατγί δηὰ ( δϑ6}}10), τοδά κάμιλον, Οὔ δἱ 
Ιοαϑί ἱπίθιργοί κάμηλον, ἃ (8016, 88 ἀο69 ὙδΙθγ, 
Βαΐ Ευζῃυπιλυ8, δηα 850Π|Ὶ6 ΒΠοΙΘπί νϑγϑίοῃβ5, Ψ 1 
Οτοίμις, Εἰταβδιηϑ, Ὠγυβίι8, Εἰριοοί, Μ|ΙΟΒ86115, 
ἈΠ οβοηπλ ] ]6γ, ἀπ Κυϊποοῖ, τα οὗ ορί βίο ἰΠδὺ (ἢ6 
κάμηλον 15 ἰο θ6 γτοαίδίῃθα, Ε 811 ϑιργδοα {δαί ἐΠ6 
Οὐ 8. βου ά ρῥγοίδσ εἰσελθεῖν. ΟδρΡὈ6}} Πὰ8 νοὶ! 
ἀεΐβηδοά ἰἢς σομοαοη τγοδάϊῃρ, Τη6 Βαρθίηξεδὶ 
οἰϊδθηθ δαάπσοθά ὉγῪ ἰρμιίοοί, δομοσίροη, δδά 
οἴποσβ, ὑΡσγονα δαὶ {Π6͵6 ννὰ8 8 Β:Ὰ1}8Γ Ῥγόνογθ ἴἢ 1586 
διηοης ἴἢ6 ΨΦ6 8. Δηά {πῸ6 νεῦὺ ργουεγὺ έδεί 18 
ἔουμα ἴὰ (πὸ Κοιαη. Ὧγ. ΜΟΥ, 1Ὲ ἃ ΝΟΥ 806 
ϑοσπιοη οὐ [Π158 ἰσχί, {ΠΠ18 ῬΑΓΔΡΏΓαϑΟΘ ἰΒ6 ΨΟΣάδβ: 
“450 σΟΒΊΓΑΓΥ 18 [Π6 γΓοα] ποίίοῃ οἵ Κ Κιηράοτῃ ἰσ 
1Π6 ἐχρθοίδίιοῃϑ ξογπιοά οὗ 1ϊ, 8ο ἀϊδίϊηςς ἔγοτῃ νεῖν 
ποίου οὗὨ νογίαἶγ ρονον, οὐ Ἄνθὴ οσοτηξοτί, {πὶ {Π1|Ὸ 
εἰοῖς Ψ1Η ηοΐ 8 ΓΓΘΠδΓ τιρ Πδῖγ ροιὴρ δπα ρ]θαβῦσζο, 
ΨΨ0}} πο υἱ4 δάΐξδυ ἴο {ποὶν ᾿γαδιβοδίϊοηβ, τποιυησο ἔἶγδ 
ῬΓΘ) υαΙς 65 οὗ δι ροιβι 0 4η.1 ΒΑθ115. οὗ νὶςθ, ἴο "6- 
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σοπηᾶ ΠΘΙΏΡ6Γ5 οὗ 4 βοσΐ Ἔν ΟΥῪ  ΏΘΓΘ ΒΡΟΚδα ἀραὶ ηϑι; 
88 ὉΠΙΊΚΘΙΥ 88 ῸΓΣ ἃ οδίηεὶ ἴο ρὸ ῃγουρὴ [Π6 δγα οὗ 
8 Ὠ66 416. Ὁγ. ΜΑΙ πηδιηΐδί 5 ἰπαΐ (ῃ6 ΘΧΡΓΟ8- 
βίοπβ οὔ {π6 ἰαχῦ ΔΡΡΙῪ ΟἿΪΥ ἴο {86 οἰγουπιβίδηςο5 οἵ 
(η6 Οὐ5ρ6 1 ἐλεμ, δῃὰ {πὸ πο ΠσΟΠΟ] 8100 σᾶ ΡῈ 
ἀγάνηῃ ἔτσιῃ {Π6πὶ ἀηξανσόιγα Ὁ]6 ἴο ΔΩ ΟΓΔΘΙ οὗ [θη 
ἴη ({Π6 ῥγϑϑεηξ ἄάν. 1 {πΐηκ, ἤοννονογ (Πδΐ 6515 ἀϊά 
ηοΐ ἰηἰοηά ἴο σοηῆπα {Π8 ροϑι(ίοη 80] εν ἴο {Π6 οἱτ- 
συπιδίαποδ8 οὗ (Π0586 {{η168, Ὀαΐ τηρϑηΐ 10 ἃ8 ἃ σΠΟΡΙΘ. 
δεοηοναἐϊ5, ἴο 6 Δρρ]οα πιμέαξὶς πιμέαηαὶδ πῃ ΘΝΟΥΥ 
αρθ, (Α8 (παῖ οἵ Με. 18, 22. δηὰ οἰβονῆοσγο: 
“ΤῊ σᾶγθ8 οὗ (ἢ18 νου], δῃά {π6 ἀδθορι]Π655 οὗ 
ΤΙ σἤθ5, ὉΠΟΚο (ἢ6 ψογά, δπά τὸ Ὀασοιηοίῃ υηΐτυϊ- 
01.) ΑὨΔ4 1, {ππ5 πιυοἢ, ἀἰΠδν ἴσοι Ὦγ. ΜΑΙ ΟΥ δὲ 
το {ἢ1π|κ, {πᾶ ([Π6 παγγαίϊση απα (ἢὯ6 8ο] πη δϑθονοῦᾶ- 
τἴοη, Ψ Ὠοἢ ἰξ σα]16 ἃ ἔογἢ ἔγοίη οὐν Εδαθθιηθγ, 18 80 
7ν υἱηξανοιγαῦ!α ἰο ἰΠ6 τί ἢ 48 τσ Ὠἰπῦ ἴο {Π6τ {ΠΕῚΣ 
ἄαηρεῦ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΡ (Παὺ (ΠΘΥ͂ ΠΙΔΥ Θχογί ἐπα Π)βοῖναδ ἰο 
5ιγ πὶ {Π6 ρΘου Π18γ ἐθπιρίδἝ 015 Υ ΠΙΟἢ 845881} {Π6Π| : 
δηα [ἰδαγπ ποῖ ἰο ἐγιϑί ἰῃ Πποθεα! ἢ ΓΟ 65, δὰ ἰπ ἐΠ 8 
᾿νὶηρ αοά. ΒΥ {πὸ ρᾶγ8}}6] ραϑϑαρθ ἰὴ Μαγῖκ 1 8ρ- 
ΡΘάγβ, ἐπδὲ 7655 πιϑδηὶ ΟΥ̓ πίοἤ, ὁΠ6 ἯΠ|10 γι ϑίβ 1 18 
τῖσπο65, πη {ΠῸ με τὰ Οὗ ΓΙΟἢ 68 566 [πίϊ. 8ρ. Ροϊ. 
Οτοίυβ Ἡ νον οἰί68 ΡΙαῖο : ἀγαθὸν ὀντα διαφερόντως καὶ 
“πλούσιον ἐΐναι διαφερόντως, ἀδύνατον. (“ε]8ι.8 8α14, (Πδὲ 
18 ΟΓ.Ἱ συγ Τογτὰ ψὰ8 16 δαπιθ βοη( πηθηΐ δροϊίοα. 
566. 4150 Ποηορ 8 ἀπά Ατγιβίοϊ. (8Ρ. ΒΚ.) Εα- 
{Ὠγπηΐυ8. ψ6}} Γοιλαγ8, “ ΠῚ ἴΠ6 ΣΙΟἢ πὴδῃ 8}48}} ἡ] ἢ 
Αἰ ἤσυγ οηΐθν, (Π6 ὀχιογοηθγ 8}4}} ποῖ Ἐπίογ αἱ 4]. 
Ἐὸν 1 6 νῆο ρίνεβ ποὲ ψῇιαὶ 18 Π|58 ΟὟ 18 οδη- 
ἀοπιηρά, ΠοΟΝ ᾿πσἢ πόσο ἢ6 ΨῈΠΟ 861Ζ65 ψῆδί ἰ8 ποῖ 
[19 σνη.᾽ [1{|8 ΘΧΟ ΘΠ δ ην οὔβοσνοα Όγ Ὦγ. (δρ- 
Ὀ6]], ““ ὙΠ ἐϊ τγ45 ΟὨΪΥ͂ ΕΥ̓͂ τ]68Π8 οἵ ρογϑιδβίοη (ἢ δί 
ΤΠ δη ὍὙ6Γ6 ὈΓΟΌΡΙΕ ἱπίο ἃ βο.ι ΑΥ̓͂ Παϊρα δηα μθγ86- 
ουϊοᾶ ΕΥ̓ 411} {Π8 τυ Πρ Ροννοῦβ οὗ (8 δαγίἢ, Ψ6ν 8ῃ 
«Πα Ῥαράῃ,; Ὅὸ ἹπᾶῪ ΓΕϑί ἀβϑιγεά, {Πδΐ [Π6 ορυϊεπί 
δπὰ {πὸ νοϊαρίαουϑ (οΠαγβοῖδιβ ΠΏ ]Οἢ, ἰπ ἃ ἀἰβϑομαία 
αὐ, ΠΟΙ ΠΙΟΠΙΥ͂ μὸ τσμείῃθτ), τῆ δὰ 830 πιιοῖ ἴὸ 
Ιοβθ, δῃὰ 980 ἤπις ἴὸ ἔδραγ, ψου]α ποΐ, δποηρ {Π6 
Πα Θ ΟὗὁἨ 1π6 οϑρῥοῖ, 6 {Π|6 Τηοϑί βϑβι]ν ρϑγβυδαθα, 
ΤΙ6 Αροβί]α Ψ4π|68, 2, δ, 6. δΔοςσογα! ηρ]ν δἰίθϑίβ {Π|8 
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ἴο ᾶνα θϑϑῆ {6 ἔδοϊ : τ 8 [Π6 ροογ 1ἢ {18 νον ἃ 
ψῃοπὶ (οὐ Πα οἤοβοη τἱσὶ τη (ἢ ἃπά Παῖγβ οὗ 16 
κίηράοιῃ ; ψΏΘΓΘδβ, {Π6Ὺ ΜΈΓ (Π6 τσἢ 1ῃ {ἢ15 ννον]ά 
Ψ ΠΟ ΟΡΡΓΕΒβθα {Π6π|, ἀτασροα τΠ6π Ὀείογα {Πεὶγ {τ]- 
θυ πΠα]8, ἃηα ὈΪΑΒρῃοπχθά ἐπαΐ ου ΠΥ πᾶπιθ Ὀγ σ]οἢ 
{ΠΥ ψογα σα] θὰ. Α58 {π||6 οδῃ {Ππ6γ "ΡῈ δὴν ἀοιυδί 
οἵ {π6 Ἰυϑίηθ85 οὗὁἨ [Π6 βεηθ πηθηΐ, ἴῃ γαϊδίϊοη ἴο {ἢ 6 
βίδίο οἵ {πΠ6 Ὀ]6586 4 μουθαΐζοσ, ἤθη {{|ὸ ἀθορι  Π688 
οὗ το θ5, δηὰ (ἢ6 βῆδτθ ᾿ηΐο ψὨΙοἢ 1 80 οἴϊθῃ 1η- 
νοῖρ ]ο8 τη, ἃΓΘ Π σοηϑιἀοσθά. δὸ οἷοβα Δ δηᾶ- 
ἸοσῪ τ Π5 ΓΠΓΟῸΡἢ 8}} {πΠ6 ἀϊν!ηθ ἀἰβρεηβδίιοηβ, {Π|δΐ, 
10 ΠΊΟΓΘ ἰῃδίδηοοϑ πδὴ {{|18, 10 την Ὀ6 αἰπιπηθά, νι ἢ 
ἢ, (Πας (Π6 ἀφοϊαγαίίοι5. οὗὨἨ δοσιρίιγθ ἅΓα Βι86θ Ὁ- 
{1016 οὗἁἨ οὐέλον Ἰπιογριθίδιὶοη.»ἢ 

ῷῦ, ἐξεπλήσσοντο---λέγοντες' Τίς ἄρα δύναται σωθῆ- 
ναι. ἘΠΓΠυμλ5, ἃΠα (ρο Δ Ρ8 ἴτοιη π᾿ πι) ΜδιΚ]. ἃγα 
[6 ΟὨΪΥ (Οὐομηπιοηΐδίοιβ 0 ἢᾶνα ρεογοοίγεβα, (δαὶ 
δἴϊον τις {Π6 γα 15 δὴ 6]}1ρ5185 οἵ τῶν πλουσίων. ΤΠ 
ον πο Π45 [η6 ΤΟ] ονηρ 10 α!]οἴοιι5. ΘΧΡΟΒΙΓΟΗ : ἐθορυ- 
βοῦντο. Πλὴν οὐχ ὑπὲρ ἑαυτῶν" πένητες γὰρ ἦσαν ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ τῶν πλουσίων" ἤρξαντο γὰρ σπλάγχα διδασκάλων 
ἀναλαβεῖν, καὶ ὑπεραλγεῖν τῆς ἀπωλείας τῶν ἀνθρώπων, 
λέγοντες, τίς ἄρα τῶν πλουσίων δύναται σωθῆναι ; ἀῃά 
{Π6 ἰατίοσ οὔϑοινθα, {παῖ {Π6Γ6 15 ἃ {Γρδί586 οὗ (Ἰθιη. 
ΑἸδχ. οἡ {Π6 βΒ0]6οῖ τίς ὁ πλούσιος σωϑόμενος. 'ΓῊΘ 
ΘΟΙΏΡΑΒ5Ι0η, ἤοννανοῦ, οἵ (ἢ6 Αροβίίθϑ, ννᾶ8.) ν)6 ὩΔῪ 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ, δχογίβα ποῖ οἠἱυ ἴῸν {6 σίοῆ, θαΐ ἴον {Π| 056 
το τὶρῦ βού (ἢ 61ν ᾿Θανς ΟἹ δἰίδιητηθηΐ οἵ σία θ8, ἴο 
τ1Π6 πορ]θοί, 1 ἢοΐ Ρ6Π1], οὐὨ {πΠ6]γ 5ου]8. 

ᾧ0. ἐμβλέψας---εἶπεν αὐτοῖς. 1 σαπηοί ἄρτεαο ἢ 
16 Ιδαγηθα (ὑοπληλ. ἴῃ ῬοΪ. ὅγηῃ, γοϑρθοίίηρ [Π18 Ψουά. 
ΗἩδιμιηοηὰ 15 πιοϑί στιθνοιϑὶν πηϊδίακοη. ὍΠ6 ψογὰ 
τηυδ ηοῦ 6 ἴοο πηιοἷ ρΓ65864, μαϊηρ' 566] ρῥ]οηαβί!- 
ΕΟ {πουρ]λ 1 ἢ85 ἃ ρου 8 οἰαρᾶηςσθ δηα ραίθοϑ. 
50 1 κα ΜαγκΊῸΟ, 21 ἃ 27. [μικὸ 20, 17. 7ο,1, 86. 
ΔηΠ4 Χοπορῇ. Ογν. 1, 8, 2. ἐμβλέπων αὐτῷ ἐλέγεν. Ιῃ 
{Π6 58Π16 ΙΔ ΠΏΘΓ ΨΜ6 ἢᾶνα οΟὈβοινϑά ἰΠδΐ ἐπιστρέφω 15 
864 88 καί ἰδων αὐτὴν εἴπε. 80 ἴῃ Αοἰ. 16, 18. ἐπίοσ- 
τρεψας εἴπε. ᾿ΓΠΪ5 σοπῆτπηβ {πΠ6 τοδάϊηρσ οὐ [6 ψοπε- 
[ς1ἃη Μδημβουρῦ ἃρΡ. Αρρίδη. Τὶ 402, 27. ἐπιστρεψασα 
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εἶπεν, τοοοἰνοα, {πουρὶ ἢ Ποϑιταίίοη, Ὀγ δοη ψείρῃ. 
φῇ, παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῳ 

πάντα δυνατά ἐστι. Νοη 65 Βατηδηξ ΟρΙ8 ἴδῃ [Θπᾶοὶἃ 
νίποιϊα Δργαροῦθ, (ατοῖ.) Μιγθ8 850115 Π ΠΠ]ΔΉ18. 
(Βειιρ.) Οτοῦιϑ δηὰ ΝΥ δἰβίθιῃ ἢᾶνθ ργοάιισθα βοιηθ 
Β|Π]1}8 βθηίθησθθ. Τ|6 ΨΠΟΪ]6 ραβθαρ6 15 βοιηθνῆδί 
Πγρουθο ς]. Ηονν Πασαὰ 15 1ἴ, 8808 (γιϑί, [Ὁ ἃ γι οἢ 
ΤΏ8ΔΠ ἴἰο ΘῃΐοΓ ᾿ηΐο π6 Κιπάοιη οὗ ἤθάνϑθῃ ; μαγά, θυΐ 
ποῦ ᾿πηροββϑίῦ]6. ἘἈρδβοη, Μη Ποῦ {Π6 Οο8ρ6], οσδῃ 

- Ῥοβϑυδαθ ἔθ ἴο ΓΘΠΟΌΠΟΘ ἰἢοῖγ σίσἢ 8, θυϊ {Π6 ῥτο- 
1568 οἵ Οοἄ 1η (Π6 (ὐοβρ6ὶ ᾶνθ ρουβυδάβα τῆϑηγ, 
᾿Αδύνατον 15 ἀΠΠΠ σα} (45 δύσκολον, νοΓ. 923.----ἰ {Π6 3ΔΠ16 
56η86 Ρ]αίο, ἄγαθον εἶναι διαφερόντως, καὶ πλούσιον εἶναι 
διαφερόντως ἀδύνατον. Οτοί.), Δηα δύνατον 18 ΘΑΒΥ, Γ8- 
Ἰτὸῦ τῆδη ροβϑι 16, δηα Ἰπηροβδῖῦ]8. (16 ΟἸδγο. ἂρ. 
Ε]516γΥ.) 

27. ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα. Ἰλοβοηπη. {πι18 ΟΡΒ6Γν 68 
(ἔτοιη ατοια5) : “ΤῊ ὕνο {Π]ηρ8 ψΏΙΟἢ Ο(Ἰ]νϑὲ μδὰ 
ΓΟα]υϊ δα οὗ {Π6 γοι}), Ραίοσ ΠΟΓΘ βᾶγ8 λαῦο θ6 θη γϑη- 
ἀογοά Ὀν ΠΙπη86  δηα ἢ15 σοι ρΔῃ]ΟΠ8, ἰΣ0}]}Υ, Ὀαΐ, 48 
ΤΏΔΗΥ {Π1ηΚ, ἃ ΠΠ1|6 Ὀοδβιϊ ρον. ΤῊὴ6 {Πἰγὰ ἢ6 ἀοθβ5 
ποῖ διά, ((μαΐ οἵ 561|Π1πᾷρ’ ἢ18. σοοάδ, ἀηὰ σινιηρ ἴο {Π6 
Ροοτ,) θθοδιβα (ἢ τῖϑὲ δα ποῖ γϑαιγοα {18 οὐ ἐδλθηι, 
ΠΟΥ ψνἃ8 10 Β.1{40 16 1ο {Π6ῚΓ ρονογίγ. “10 (5 σοἢ- 
Πάσηςο Ῥοῖεσ 845Κ5, ψν ας 5Π4}} θ6 {ποὶν Γὰΐγ γονναγα ὃ 
ΟΠ γῖβὲ πρηξ ἤανα 8:16 ποθ ᾿τη ὈΥ βαγίηρ, ψηαΐ γοι 
ἤανα ἄοῃθ, γου αἸα ἔῸΓ γουγβοῖνοβ, ποῖ [ῸΓ ΠΊ6. Βυΐ 
ΙΓ 15 8084] σοοάη688, ἢ6 ΟΠ ΘΓ5Π65 {Π6 1 Πορθ8, δηά 
Βα γϑ8, {πὶ {ΠῚ Γ δηἤπγαησο οὗ [085 5Π41} ηοΐ [81] ἴο δἵ- 
ἴα! ἃ ρΘοι 14Γ δηα Ποποιγαῦϊα γανναγά. (Καὶη.) 80 
Οτοίίυ : “ Ψε681:18 ἀοϑθβ ηοὺῦ θϑεπηαία {Π 61 νιγίι6 ἔγοιῃ 
{Π6 φιδηςν οΥ᾽ πηθᾶϑιγα οὐ [ἢ6 {Π]1η 8 ΓΘ] παι 5}66, 
υυῖ ἤοτι [Π6 πη] δηα ητοητ!οη ψΙ ΒΒ] οἢ πον ἢδά 
το πα υ 864 {Π 6 πὴ." ΕΓ γπι 5. [85 ΜΝ 61} ορβογνϑή, 
(μαι πο γ, ὈΥ ρίνίηρ ἊΡ 4} {πᾶ {ΠθῪ Πδά ἰο ρὶνε; 
αν! ησρα (Παΐ {Π61τ Ψ15ῃ ἀπά τη δηΐςοη τγὰ8 σομηρ] δία. 
ἡ μαΐ 41} (8γ8 )Γ᾽. Μ4]ΕΡΥ) ννᾶ8 σογίδιη!ν ἐἐέζίο, θαΐ 
πον γἱοϊαοα 1 οἰ ΘΟ ΠΥ, δηα ἔγοπὶ ἔὰ] 6855 οὐ σοη- 
ν]ο(οη. 

27. τί ἄρα ἔσται ἡμῖν ; Μ]ϊΔ 5Π8}} 6 οὐν γαναγὰ 9 
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ψ}}}} ἃ θὰ {πδὲ ῥτοίηβόα ἰο {π6 γοιτῃ " (Οτοί. ἃ 
Βευβ.) Τ5 ρἤγαβα 18 {Ππ|8ἰγαίθα ἔγοτι (Π6 (]δ551ς δ] 
τ ογα ὈΥ ΝΥ εἴ8. δῃά ΚυρκΚα. 

28. ὑμεῖς---ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ---Ἰσραήλ. ΤΠΟΓΕ ἰ5. 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΩΥ͂ ρϑββαρο (ἢ6 πιοδηϊηρ οὗ ψὨΙΟἢ ἢ458 Ὀδθἢ 
τηῦτο σοηίτονογίοα [Π84η {Π18. ὅδε ΡοΪ. ΒΎπορ. Υ εἰβ. 
Κοραῆ, απὰ Βονγοτβ (οπ͵δοίιγοϑ, νἤογο Ὠγ. Οσθη 
δας ἴῃ6 σογάϊδῃ Κηοΐ ὉΥ ΠΡΡΡΟΣΒΕ [0 σδηςοὶ {Π6 
Ῥάββᾶρθ, ἃ5 (Π6 Π86 1 0η Οἵἁ ΒΟΠ16 Ρϑύβϑοῃ ΨΠ0 ΠΙΡΉΪΥ 
ἐανουτεά (Π6 ἀοοίγίπα οὗ {π6 ΜΙ|Πδηΐτπι. Οηα (Πίηρ 
ΒΘΘΙῺ5 ΤΠογίαίη, δηά [88 θθθη Ῥγονθά, ββϑρϑοῖϑ! ν ἈΥ͂ 
Κγρκε, πδηηεὶυ, {πδῦ {Π6 ψονά8 ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ἃτῈ 
(ο ὃ6 τοΐογγθά, πο ἰο {πὸ ργεοοάϊηρ, ψτ{|Π ΒοΖα, (ΑἹ: 
νη, Οαἰίδϊοσγ, ὅτο. θαΐ ἐσ {π6 )οἰοιυὶπ οτά8. ΤῊΘ 
ορίπίοῃ οὔ {πο86 ψῇο 48 11 ἴῃ [Π6 56Π88 ΟΥ̓ ΓΘΒΌΓΓΕΟ- 
ἰἴἰοη ἔτοιῃ {π6 ἀδδά 18 νεσὺ δησίθηί. δὸ ΕΠ ΥΓηΐι5 
(Ργόθαῦυ ἔτοῃ (Οἢγν8.) δαρ δι πθ ἃ τὴν ἐκ νεκρων 
ἀντιστᾶσιν, ὡς παλινθωΐαν; ἔτοὴῆϊ ψηϊοῦ Οδηρθ6}} 
ἄοσθϑ ποὶ βθοῖῃ ίο ἀιῆἔδγ. Βιυιΐ 11 18 ποΐ, 1 {Π|πκ, 
νγ6}} ἰουπάοα. δ8ὲ1}1} 11 15 ἀΙΠσαΪ ἰσ ΗΧ (ἢ6 οδχϑδοΐ 
Β60η86. ΤΠ ορϊπίοῃ οὗὨ δοἢίδυβδπεογ 18 {Π15; (παι {Π6 
νῦν παλεγγενεσίᾳ 5]5}1ῆ65 ΟἸΕΠΕΓ, 88 γοίθγγίηρ ἴῸ 
Ομ εῖϑί, τῃὴ6 Γζοΐυσγῃ ἰο 186, δη, ναί [Ο]]οτν8 ἰ{, ἃ Γο- 
ΘΟΥΘΙῪ οὗ, δηα ᾿Γθϑίοσδίοη [0 ὈΓΠΊΘΓ ΡΊΟΓΥ ; ΟΤ, ἅ8.ὃ 
Γοίδγγθα ἰο {6 Αροϑβϑί!68, ἃ Γεβγγθος θη ἔγοπι {πὸ 
ἀεαά, αηα ἃ Πδρρίογ βίδίθ αἴϊοσ ἀθαίῃ. Ηδὰ παλιγγη- 
νεσία ταθαῃΐ ταϑαυγγθοίίοη, ὅζο. (45 ϑπ θβηον δηά 
Οἴ6 18), πίῃ γοΐογγοα ἴο (πΠεϊβέ οὐ ἰο {πη Αροϑ- 
169, 10 ψουὰ αν γθαυγαα βοππὸ ρογβοῦδὶ ργοησιῃ, 
ἴῃ {πΠ6 ρσοπίξίινο. Τὸ Βοβθηπηι 6 Γ {Π|8 566 π|β (Π6 ρτὸ- 
ΡΟ ΜΑῪ οἵ ἰακίπρ 1: ““οϑ, ἀἰ86 ΡῈ}: τηοδὶ, μοϑβί 
ἸΏΘΙΠΙ 1ἢ σορίΐαπιὶ τοάϊυπι|, ἀοςσοπο οἵ 8418 Γ11 6 Γ 
αρθηᾶο 5Γ861{|5 ΡῈ] οὸ σοπϑυ 6115; ΟΧροπο 5 δ 618 
ΡΙῸ τὴ8 Ορο8 ἀοοίγης ἀϊνῖηεθ, οόβαι6 106 815 νἱΐδτὴ 
οἴηηοπὶ Δα 6768 πΠογιηδπὶ αἰσρογο. διοις δηΐπὶ ΟΠ γὶ5- 
(9 ΡῈΣ ἀοσίγ! ΠαΠῚ οἱ βρ᾽ Γιζι πὶ ϑ1 πὶ ἐπιρογανῖ ; [(8 
ΘΏΙΔα ΑΙΡΟΒίο]1} Ἰ6 65 ἀ6 το :ρίοπο ἔσσοπο ργ πόταηί 
"15, αἃ} 65 Φυάςιβ ΟΠ γίβϑίο ποιπθὴ ἀδῦδης." ΤΉ Ϊ5, 
ΠΟ ΘΨΘΓ, 5668 παγϑῇ. Τὸ {[|18, ἀπ4 ἰο {Π6 Ὠγροίδϑς 
518 ΟΓ Μεάς, Ηδιπιηοπα, ΕἸἼΒΟΙδι, ὅζο. ὁπ πΊΑΥ ὁ- 
βοῦνα (ψΠ| Κυϊηο6}) {Π|δὲ 11 18 ποῖ σοιπίθηδησθοά ὈΥ 
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ΒΗΥ͂ ΒΓ ράββαρα8, ΠΟΥ 068 [Ὁ Δρροαγ ἤοιὺ {Π|| ΑΡοϑβ8- 
ἰοἰϊς οἶσθ, σοη)]οῖ πο ΨΙΠ 118 ἸΠΠῸ ΠΊΘΓΑ]6 ἰγοΌ 168, 
Ἰαουτθ, ἀπά ἀἄδηροτβ, οου]ά Ὀκς 8814 (ο σοτηρθηβαία 
(6 ἔογ 4}1 {Π8 δυ18 ΨΏΙΟΗ ΠΟΥ δᾶ Ῥογῆθ [ῸΣ 
ΟὨ 58 βακθο. ὙΠ ἀσίδγεπεθ (0 {Π6 ορ!πίοῃ οἵ 
οἴδοῦ 980ΠΟ] 4185, 1 ἱποῖηθ ἰσ {Π6 ορ!ηίοῃ σῇ Κυϊποεῖ, 
{Πα ὈΥ παλιγγενεσίᾳ δοτηὰ ἔϊπιθ τὠ 8ὲ 06 πηἀογβίοοά 
γν ἤθη [6 Αρσβί69 3Που]ὰ οδίδίπ {πὸ γονγαγαά οἱ ἐπ Ιῦ 
Ραϊίδης σηάυζαθοο, ὅζο. παιεῖὶγ, 1Π ἰπαῦ ἢ ἢ 4116 
ον 8 οα] ] 6 (ῃ6 ποῖῦ τὐογία, τη 6 ΤΐυΓοΘ βίαϊο,  Νν 
Ὁ (666 Γρηιοοῦ),  Π6η 4}} ἐπ]! ηρ8, {Π6Υ Τπουρῃϊ, 
νου] θὲ 45 1 ψαγα δογη ἀραΐη, ἱπο] ἀρ, οὐ σου Γθα,. 
(Π6 τοϑυυτθοϊίοη οἵ {π6 ἀορδα. “15 185 σγθδί!γ σοπς 
ἢγιηρα ὃν [π6 δῃςοίθηΐ ψϑυβίοῃβ, ϑυσγίὰς, Αγαθίδη, Ῥοσ- 
βίδη, δῃηὰ ΕΠ ορίδη. [Ιἢ 1] υδιγα]οη οὗἁ {118 56 Π86, 
{π6 ΟΠΠοτνὶπρ οὐβογνδίίοηβ οὗ Κυϊηοϑὶ Ψ1} μὲ ἐουπά 
Ἰηϑέγαςιίνε: “ 796811.8, ἴῃ ογάδε ἴἰο αυ16ὲ αὐ βοοίῃβδ 
{π6ὲΡ ραγίυγθοά παῖ 45.9 πὰ τοβίοσθ {Π6Π| ἴο σοπῆ- 
ἄδησ6, ὕΓΟΙΏ1568 (δα πιοϑί ἀριπάδπηί Γονγαγι 8 οὐ νἱ γίε8 
Δηα σΟΠΒΙΔΠΟΥ, δηα υϑεα ἔοσΣ {{}18 ῬΡΌΓΡΟΒΕ 1Π8 ᾿πηᾶρο8 
οὗ {η6 Νίο95:2᾽5 γοῖρῃ, ἰδ Παγ [0 ὑπ ὅονγϑ, ψῆο 
τπουρὶ {παὶ ἢ Μεβϑῖδῃ σου βυθάϊο {πὰ γοϑὶ οὗ 
{Π6 παίϊοῃβ ἴο τη 6 ῖν ῬΟΥΘΓ, του ὦ το 64}} (ηὴ8 ἀδδά 0 
"δ, ἀπά, Ὀτγίπρίηρ ἃ ποῦν Ἄς ονὸσ ἰδθ ψοτὶἀ (866 
1 Ἰρμςοοΐ οη ὙΜῊΝ 94.,8.), ψου]ά γοϑίογε (η6 Ψ 6 8ἢ 
ὙΠΕΟΟΓΔΟΥ ἰο 1[8 ὈΓΙΒΏΠΘ ἔογηι, δπὰ Ὀ}688 {Π6 ψανν8 
ΨΊΓἢ 1η86 ἢ ρηοϑέ [8 1ογ. 10 85 10 ἐλέϑὸ ΕΠ ΠΡῊ5 
{Πδὲ 768.8 δαὰ γοίοτσθοα. ΤΠβ παλιγγενέσία, {Π18 Ἠδιῦ 
τοογία (48 (6 ϑγτίας νϑιϑ ὁ ΓΟ ΘΓΘ 10) {Π|9 σγθδέ 
Γοβίογδιοη οὗ 4}1} (Ὠησ8, ἴῃ 6 ΑΡροβε1658 (Πποιηβοῖνοϑ οχ- 
Ρεοοίεἀ ψνσυϊὰ {πο ἴακα ρίδοθ. Νοῦ (45 Εἶαϊὶ οὔ- 
86 Γν685) ἀὰ {6815 ψιϑ ἴο τἢ5 ἀεϊυάς {πεῖ ἢ ἃ 
[186 ἴΟΡΘ, 48 18 πιδηϊδϑι ἔγοζῃ [ἢ 8 ἀηα οἴπϑν σοῆνογ- 
βϑαί!οῦ5 Ποἰά ψ ἢ (Π6 τ), 1 ΒΟ ἢ 6 (066 ἰο 6δἰδάϊ- 
σία ἔτοτῃ {Ππ6 τωϊη 8 οὗ ἢἰ5 ἀἰβοῖρ 88 8 νδίη ὀχρθοία- 
εἰσῃ οὗ φαΓΠΪΥ δἀναπίαρεαβ ; 50 ἰπδὶ θυ, δηᾷ ἢ 18 
οἶμον δι οτβ, [ἢ ποῖ ϑηθγεὶν βίμρί, πειδί Ε881}7 πη- 
ἀογϑίδηα, (παΐ ΘΧΡΓΘΒ5Ί0Π5, Βπ0 ἢ 88 {Πο56 αὔονα πηθῃ- 
ιἰοηδάἀ, ψΕΓΟ πιόγα ἱγορίοαὶ ΡὮΓΑ865, δἰβϑονῇογο οχ- 
Ρἰαίμοά Ὀγ (εἰβῖ... ΗΘ, πιογθονοῖ, υϑεα {{|656 ἐπυο- 
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ἔμογα ἴῃ 15 15 Γυοίίοη, δῖησα ἢ ψ6}} Κησν, [ἢδὲ ἰη 
16 τηἱη 5 οὗ 15 ἀ1501ρ165 δπα ᾿Πθᾶγθιβ, {ΠΡ 6 ν 88 ποῖ 
γοί ἃ οἶθασ 86Πη86 οὗ (Π6 6] οἷν Ποῖ Π6 ῥτομηϊβοά, 
ΠΟΙ Β06ἢ ἃ ἀ65ιγ ἴον 1ἴ, ἃ85 σου να ψοΙρς ΘηοαρῚι 
ἴο ἱπάμοσοθ {ποι ἴο ῥγοίββϑβϑ ἢ18 ἀοοίγη68 ἢ σοη- 
βίδπου. Απαὰ δίπουρῇ Πμ6 ψ6}} Κηδν, [ἢδς τἸηδην οὗ 
ἢ.18 ἀ15010168 ψου]α δὐἰγιθυΐθ {Π6 πδίμΓα] 5656 (88 50 
σοΟὨ ογ840]6 ἴο {Π61Γ ρΓ6] 1668) (0 ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟΠ5 ΡΌΓΟΙΥ 
Βρσυτγδίῖνα; γοί ἢ6 ἔογεϑδαν ἴοο, [πδὺ {(Π686 ρτγθοοη- 
οαἰνοά ορίπίοηβ ψου]α 6 ἴοΓῃ ὉΡ ἴγομῃ [611 τηϊηά8 ; 
ΔΏΔ, 85 {Π6 Ισῃξ οἵ οἰδαγογ Κηον]θαρα Ὀθαπγχθα οἡ 
{Π6 πὴ, δηἀ {Π61Γ ὑπ ογδίδηϊηρβ ΓΟ γοογπγχθά, ἐπ Ὺ 
νου] ρΙδοο {Ππδὶγ ψ18Π65 δΔηα ὀχρθοίδί!9η8 ὉρΡΟη ἃ ἴδ- 
Ποϊγ οὗ ἃ Κιἰπά νοσῪ ἀϊβξδγοης ἔτοπὶ (παῖ ὙΠ ]Οἢ) 15 
δθδίθα 1 νδὶῃ 5016 ἀουΓ. 
Ὲ 1Π6 ἜΧΡρΎββ5:0η5 ἐπὶ δώδεκα θρόνους, Δῃ κρίνον- 

τες τὰς δώδεκα φυλὰς, ἴῃθγα ψ.}}, 1 {ΠὩπηΚ, Ὀ6 1655 αἱ - 
Πουϊίγ. ΑἹ] 1μπαϊςῖοιι8 δῃα δ] ρῃίθηρα (οπηηθηίᾶ- 

᾿ἴΟΓΒ ὑη1ἰ6 ἴῃ ἰΔΚΙηρ [Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ 88 50] ἀσποί- 
Ἰη0᾽ Ργε:Θηιπθη 6 ΟΝΘΙ (ὈΥ δΔοσοπηπηοάδί!οη ἴο {ΠΕ6]Γ 
σοησθρίοηβ οὗ 10), Δη σοπβοαμθητ]ν ᾿γεξεγθηοο ἴο; 
Ὀν ἴῃ6 σομηπηη]σαίοη οἵ ργΙθδίοσ ΠΡΌ ΊΠ 6855, ὅς. ὅδ0 
ΟΠ] ΘΌΒΙΘΓ ΘΧΡΙ ΔΙ η8 : ἰὈτιη]ᾶ κρίνειν τινὰς, τηθίδρΠο- 
τοὺ βυμηρία, οἵ εχ δα]αποίο, ποίδέ ; βυρϑχσιούοιη οἵ 
ΡΓΕϑ ΔΉ ΠΟΓΟΓΩ 8115 6586, ΡΓΈΘΟΙΡιΙὰ ργΓῶ 8115 [6] οἱταΐθ, 
δυοσίογαία οἱ αἰρηϊίαία ἦα]. Ταῦ κρίνειν, Δηα 118 
ἀδειναῖνο5, ΓΘ τι864 ἴῃ {{|6 Β6η86 οἵ δυίῃουν, [185 
θδθὴ ριονθα Ὀγ {6 ΡΠ]ο]ορ!δίβ, (β66. Κγρκα δῃηὰ 
οὔ 68). ΕΧΔΟΙΥ ράΓΆ 116] 15 ᾿κικΚα 2, 28---80. Κιι!- 
06] σοησίιἀθ8 ὈΥ Οὐβογνίηρσ [πὲ {Π6 856η86 οὗ [18 
Ραβϑβᾶρθ, ἤθη ἔτθθα ἔτοιῃ «6ν 15}. ἱππᾶρθ8, 15. {Π|8: 
“Ὑοιι., ΠΥ ΑΡοβί[65, ἃ5 ἃ Γδίαγῃ [Ὸσ γου ἰο5565 δηΐϊ 
Βδσυῆσθς ἢ {Π15 ΠΠ6, 5ἢ4}} βδοπιθ {16 γϑσοῖνο {(Π6 
ΔΠ]Ρ]6βϑὲ τονψαγάβ, ανθη δἴθγῃδ] ΟΠ 65, ἰη {Π6 ΘΠ] ΟΥ πηθηΐ 
(ἢ πι6) οὗ {π6 δΙρίοβδε ΟἸΡΉΠΥ δηά {6]1οἱγ.᾽ 

29. πᾶς ὃς ἀφῆκεν, η. ἀ. δΔηα ηοΐ ΟὨΪΥ {(Π6γ, Ὀυΐ 4}} 
ΟἸγιβιδη8 Ψηο, ἕο. ᾿Αφιῆμι 5,ρη1ῆ68 ροσέἠαδογο 
ΟἸΏΠΘ6Β 1188 ΓΟ5; ΨΏΙΟΝ 15 σΔ]6 4 μίσειν ἰὴ [μ|Κ6 14, 
20. ΤῈ 886 η856 15, (δὲ βριγιίιδ] {ἢ ρ8 βῃοιυϊα Ὀ6 
ΡΙοίουγοα ἰὼ ψου αγ οἤθ5, 50 (ῃδΐ, 1 1Π6 γ δου 
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ΓΟΠΊ6 1ηἰ0 σοιῃροί οη, ΜῈ ΠΊΔΥῪ 06 Ῥγαρᾶγθα (ο ρῖνα 
{π6 ρτοίθγθηςο ἴο (ἢ8 [ΟΥ̓ ΠΊ6Γ.. 

420, ἑκατονταπλασίονα λήψεται. ΤὮΘ ρῥῇγ8565 ἑκα- 
τονταπλασίονα λήψεται ἅΤ6, 1 (Π1ηΚ, ορροβαά ἴο ϑωὴν 
αἰώνιον κληρονομήσει. “ΓῊΪ5 αἰδιποίοη, ἤοίνανΟΓ, 15 
᾿η16 ἢ Οἰθαγοῦ ἴῃ (Π6 ΡᾶγΆ}16 1] ρϑββᾶσθβ οἵ [κὸ δηΐ 
Μεαῖῖ, νῆο δά ἐν τώ καιρῷςἩ ον δ'ῆμοίβ. ἢ88 ν6]]} 
οὐὔδογνθά: “Ὅῃα δνθηΐ Ἴσοηϊηηθά {ἢ 6 Ῥτθαϊοίοη. 
Ιηβιθὰά οὗ οπϑ ἴιοιιβ6, {ποὺ ἔοιιηα ἠοδρίέϊα {πτοιρῇ- 
οι {π6 ν ῃοΪα ψου]ά. [ηϑβιοδα οἵ ἃ ἔδνν Ὀγοίοιβ δηΐ 
8ἰϑίθιβ, δῇ πη] γα Ὁ ] 6. πϑεΠπάς οὗὨ (ΟΠ Υ15805. αἀἰ5ς]- 
ΡΪ68 ; 1ηϑιθδῆ οὗ δοηϑ, 411 νοπῃ [Π6Υ 5ῃοι]α σοηνογί 
ἴο {{|᾿ὸ (γι βέαπ ἐδ ἢ ; ᾿ηϑίθδα οὗ ἰδ 5 ἃ Ῥγορογίυ, 
αἰ ἐΐο σουάς οἵ (ΟὨτβιΔη5, Ψ ΏΙΟἢ ΜΟΥ ΠΟΙ ΠΊΟΗ. 
Μᾶεοῖ {6 βαῖηθ δὰ θθθη 8814 ὃν 1 π]5 δηΐ 
ΤΠοορΡὮν]. ατοίίι8, ἀπά Βευρ. ἄσ. ὍΤΠ15, ἤοόν ν γ, 
ΟἾΪΥ ΔΡΡ 165 ἴο [βπιρογαὶ γοοοπροησθ. [0 πῆᾶὺ θα 
ΡΙ͵ΙΌΡΟΓ ἴο δάνοτι ἰο {Π6 5ρ᾽ ἰἔτι4] σοιῃρθηβδίϊοη 510- 
σοϑίοα Ὀγ ΤΙςίηϊι8 ἀπά Μααοιδίὶ ἃΡ. οὶ. πδπΊοϊυ, 
τΠδὶ ἸΟῪ δηΐ ρϑᾶςθ οὗ πηι, του! ηρ ἔτοπὶ (ὐο 8 
στάςα δηΐ' ἔανουγ, 16} ραββϑοίῃ 4}} υπαἀογβίδπάϊηρ, 
[6 ἸΏΘΧΡΓΟΒΒΙΌ]6 δας ϑίαοιοηβ οἵ ἃ ροοα σοηδβοίθηςθ. 

20. καὶ δωὴν αἰώνιον κληοονομήσει. ἼΠα καὶ 195 ὈγῪ 
Ποβοππηι. ἅς. τοηάογοά ἐσήάθηι. Ὧν. Ονοη, νι ἢ 5 
11.50.8] Γοιηογι ἐγ, νου] ἰακα καὶ ἴῸΓ παπιείῃ : ἴῃ ογάοσ, 
85 6 8808, ἴο δχοίπιἀθ (η6 ργοβροςίβ οἵ (ἢ15 16, Βαϊ 
{Π|18 86601ὴ5 ἃ ΝΟΤΥῪ πη ΓΓΔΠ Δ 16 ᾿Ππ|1Δ(1Ι0η οὗ {Π|6 
8686, 8Δη0Ὅ, 85. ἈΡρΘΑΓ8 τομῇ {Π6 Οὔ βθγνδί! ἢ 58 15 
Ρτοάιισαα, 15 ἸΓΓΘΟΟΠΟΙ ΘΔ Ὁ] 6 ψιἢ (ἢ 6 ράγ4116] ραββαρσο 
ἴῃ {μ|κ6. 1 ψοι]α γαῖῃοῦ ΒΡΡΟβ6 8ῃ εἰ Πρ5ὶ8 οὗ βοπια 
ῬΠΠΊε Ιεῖδ το Ὀ6 υηἀοτβίοοά. διισῇ 858 5 [οιπηὰ ἴῃ 
ΚΘ, }Π0 811001168 ἐν τώ αἰών. τῷ ἐρχομένω. 1{Π|15, 

ἃ58 τοί! ΝΠ 1.8, ψν»8ἃ5 ΤΟΓΠΊΟΙΪΥ 5μαάοννοα ΤΟγἢ ἴῃ 
{Π6 [,ον!68,  ἢο (ϑ8γ58 Ρἢ1]0) ἸοἙ ρᾶγθηΐβ, στ θη, 
Ὀτγοίμοιβ, ἄο. ἰῃδί (Πογ ταῖρι οδίδίη, ἰηβίθδα οὗ ἃ 
πλοία, 40} ἱπηπΊογία! ρου οη. 

80. πολλοὶ ἔσονται πρώτοι, ἔσ χατοι" καὶ ἔσχατοι, πρώ- 
τοι. Τίεβα ψοῦάβ, βᾶγ8 1,6 (ἴδγς, ρ]αίηγ στοϊαία ἴο 
{Π6 ποχί οἰαρίοι. Αηά Π {π1|ηΚ8 {Παὲ {π6 Ὀγοβοηΐ 
οἤΘ 5Πῃοιι ἃ αν δϑηάοά ἴσο. Γὸ {6 ἢγδί ροϑι(οη 



270 98. ΜΑΥΤΗΕΨΥ͂, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΧ. 

Ι φβεθηί. Τί ἀἄοδς ΔΌΡΘΆΓ οἰοβοὶν σοηηθοίθα ἡ [ἢ 6 
ποχί σμαρίου, δηα ἴΌγῈ58 ἃ βογί οἵ ἐσεχές οἡ ψῇϊοὶ 
{π6 0] οὐνὶηρ ραταῦ]ρ βθεης ρῃᾳηάοά. [{ ψ85 ᾿θἀθοα 
ἔα ουβίατῃ (48 δοποδίρρη [6}}5 08) ψ ἢ [η6 ΒΔΌΡ ΗΒ, 
[0 ὅγϑί ργοροιιπαὰ β8οπΊ6 γνωμή, ΟΥ δάαρία! βοηίθηεα, 
ΜΠ Πιςἢ ΒΒ ου α (6 η 6 1ΠπςἰΓαίρα ΟΥ̓ ἃ 81π|}}16 οὐ δχϑπι- 
Βἰρ, δίϊογνψαγάφ σοποϊυάίηρ νι {π6 γνωμή. 1 ςϑη- 
ποῖ, ἢονίθνοσ, ααϊΐθ ἀπ (μὲ (Π6 ῥτοϑθηὶ σἢδρίθδε 
5ῃοι ἃ ἢᾶνα Θθαθα ἤρτο. ΤΊ ὉΠ ον ίηρ' γνωμή ἰ8Τουηά 
164 ἢ (6 ρεθοθάίησ ραββϑᾶσο ἰὼ Μαικ ΊΊΟ, 81. 
Απά ᾿πάἀδοὰ ἰε 18 παΐ αἰΒΙσοῸ τὸ ἄδν.86 ἃ εομηθαϊοη, 
γ Ι οὗ 88 ὈΘ66Π ἀοηβ νϑγιουϑῪ Ὀγν {Π6 ραιαρἢ 58 
(νοι 8566). “ΓΠ8. Ψψὰ8 ἀοιθί168589 ἃ ργονογσθ. ὅ0 ἴῃ 
Βαγὰ Βαδίῃηγα ἂρ. Ῥείβ. “ Ὑἱάϊ Μαπάιϊιαιν ἱηνογβαηι : 
ΒΠΡΟΓΙΟΓΘ8. Ἰπίδγι 8, οἵ 1ΠΓΘΓΙΟΓΘΒ ΒῈΡΘΓ8. 80 τὸ 
ἄνω κάτω θήσῳ, ἴὼῃ Ἡρτοδοί. 8, 8. Δηά τὸ ἄνω κάτω 
στρεῴεσθαι, ἴῃ Ἰ)δτηοβίἢ. ηοΐ ἴο ΠΠΘΠΕΙΟΙ τϑηΥ οἰ 618. 
Ιῃ {|κ6 τη ΠΠΟΓ 6 88, ἐο ἐμγη ἐλῆηφ8 μρδία ἀοεθη, 
ΨΥ ΠΟ. 1ἴφ {Π6 εν 86η886. οὗ [ῃὴ6 Ἡδτνοάοίθδη ρᾶ588ρ6. 
18, βονανοῦ, ΟἿ ΠΊΟΓΘ σΟΠΒΘΊ]ΌΘΏΟΒ ἴο ΘηΠμ 6 τοῆο 
{πο86 ἅτ ψῃοῖω Ψ650.8 6 γα ἢ88 ἰη νίαν. Μοβὶ (οηι- 
τηθῃίδίοῦβ (45 Βοβθπῃ). 8η6 υ!η.) πη ογργθί {Π686 οὗ 
6 ΑΡΟΒΕΪΕΒ ; νοῦ 1 {ΠῚ} τηορὲ ρεοῦραῦ]6. Οτο- 
ΕᾺ8, ον νοῦ, ἔΚο8 (ἤθὶ ἴο ἢανθ γοίθγθησο ἰὸ ἐδὸ 
|ονν8 ἂμ (ὐρΆΈ165; 854. 80 4950 ΤΠΘΟρΡΠγ]αοί. ἃ 
1Π1ηΚ νν6 ἃΓ6 ποῖ νϑυγδηίθαά 1 ἐϊηιλδίηα (6 Δρρ!ο8- 
ἔοι, ψ ΠΙοΪ 5θοιβ ἴο Ὀ6 ΘΕ ραηθγαὶ, δηά τηϑϑδηΐ ἰα 
ΔΡΡΙΥ ἴο αὐέ τυλοηὶ δὲ πιὶσ δέ οοποονρη. “ΤΠουρῇ ἀουθί- 
1688 11 νγἃ8 Ἰηζοη ἀθ4 οἠϊονψ ἴον {Π6 ψναγηίηρ δὰ ααϊ- 
Πςαίϊοῃ οἵ αἰ Ολιγιδέϊαπα. ΤΒυβ ἴῃ (Π6 ϑρρ!!οδίίοι 
{651}18 8408, πολλοὶ γὰρ εἰσι κλητοὶ, ἁλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ, 
ψοΓ5. Ψ ΠΙΟἢ 881{ Ὠρ πον {Π6 Ψονν5 Ὧογ [Π6 ΑΡοβί]68, 
Δ σδῃ ΟἾΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴα ΟΠ ΓΙ βεϊδη5 ἰῃ φοηογαΐ ψΜῸ ἃτα 
ς 8164, 1. 6. ἴα Ἰκ6 8 οὗ Ὠἰγρα 1ῃἴο [86 5ρ᾽γ 8] ν᾿ Παγαγά. 
ΠΩ τὰ [ΚΕ 18,80. ᾿ἢ ΔΏΒΥ ΘΓ [0 [88 4ιιοβίίοη, “ 8Γ6 
{Π6γὰ ἔϑν (Παΐ 584}} θῈ βανβα ἢ σοπλςθ8 ἃ ραββϑᾶσε οὗ 
Βθμογα] ᾿ϑέγποίρη, ἱπεεηάοα ἔὸς αἰἐ ΟΒεΙβεία 8, 6πά- 
1ηρ᾽ Μ16}} [Π6 86 νὉΓῪ ΨΟΓαβ. 
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ΨΈΚΒΕ 1. ἀνθρώπῳ οἰκοδεςπότῃ. ΟΡδΒοῖγα {π0 ρ]6- 
ομᾶϑιη οὗ ἄνθρωπος, 8ἃ5 ἴῃ ΙλΚ6 2, 1δὅ. οἱ ἄνθρωπαι οἱ 
ποιμένες. Μαίί!. 11, 10, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης. 
18, 25, ἄνθρωπας ἔμπορος. 18, 28. ἄγθρωπος βασιλεύς. 
δο δη68. 9, 20, ἄνθρωπος γέωργος. ΝοΥ 15 1 ΟὨΪΧ ἃ 
Ηρφῦταιβηι; ἴῸΣ 80 αἷδο ψα ἢηά ἴῃ Μαχ. Γγζ. 9, 8. 
ποιμὴν ἄνηρ. ΓΘ Ββοηΐθηοθ ΠΏΔΥῪ 6 ({ταηβίδίθα : 
“ἼΓΠ6 β581η6 {πϊηρ Ψ1]} τἀκ6 ρἷδοθ ἴπ (ἢ6. (ΟΠ γι βεδη 
ΘΟΟΠΟΤΊΥ (Πδί ΠΑρΡΡΘηΘα [ἢ τῆ τηδηδροπηθηΐ οὗ ἃ 
σοιίαϊη Πουβο ον. ΓΓΏΘΓΟ 15 ἤθγα δὴ Βυραΐασθ, 
816}ἢ} ἃ5. 185 ΟὔΒΟΥνΔΌ]6 ἰἢ ὨΊΔΏΥ ῬΑΓΑ 168. (ΧΟΠΊΔΙΙ3 
οὔϑογνθϑ {μα (Π6 5 πΠπὰθ 15 ρογίθςς, Ὠανίηρ' ἃ ρτο- 
(8515 Δη ἃ ἢ δροίάοβίβι 11ὴ [ἢ}18 5 πη116, ἃ5 ἴῃ οἴῃ θι8, 
Δοη16 {Πϊηρϑ ἃγρ αἰδοιηιϊζαν, Μ ΔΙΘὮ τᾶν ΟἿΪΥ ξοϑϑρθοῖ 
[Π6 ογμδπηθηΐ, δηα 4ο ποΐ αβδος {6 5ο0ρ6 οὗ ἐΠ6 ρᾶ-᾿ 
ΓΑΌΪΘ : 48 ἰῃ6 ἰΔθοιΓοῖβ ψδιίηρ ἰο 06 ϊΓρα, δηᾷ {ἢ6 
ΤΠ ΠΓΙηρ8, ὅζο. οὗὁἨ [ἢ6 ἰαΡοιΓοΙβ ἀἴζο τἢ6 αἰ τθι- 
(10η οὗ (Π6 Ψᾶρθ8, Τρ πηδίῃ ροϊηΐ οὗ 5: ΓΙ 18 
{ῃ6 το͵θοίίοη οὗ [ῃ0586 0 Ψψ6γ6 ἢγϑί, δη ἃ {Π6 δά 1115- 
δίοῃ οὗ ῇοβα ψῇο ββεπηθα ἰαϑί. [ἴα {6 “ΖΘγυβαίθτη 
(ὐδηλᾶγα {Π6γ6 18 8 8110}}8Γ ράγϑθ]θ φοβοθιηίηρ [4- 
ὈοΙΓΟΓβ σα] ]ρα 1ηἴο ἃ ν]ὨΘγᾶγα. 

1. ἅμα πρωὶ ---- σἰἢ {Π6 Θαγν ἀνῇ. ὅο ἜΒιογά. 
4, 82. ἃ 67. ἅμα ἕω. οι. ἅμα ἠοῖ φαινομένηφι" ἅμα 
ἡμέρᾳ ΟσΟι 8 ΝΘΟΓῪ ἰγΓΘαυΘΏΙΥ. 

2. συμφωνήσας---ἐκ δηναρίον τὴν ἡμέραν ---ἀρτοοίηρ δἷ, 
οἵ ἴοσ ἃ ρεῆηγ. Οὗ {ἢ18, Ἔχδίῃρ]68 ἃγα ργοἀμοβά 
ἔτοιη 104, δῖος. δηα ΤὭΘοΟρΡὮγ. Ὀγ Κυρκα δῃά Κυίη. 
Α ἀομαγίμ νγὰ8 {6 [ἢ 6 8118] ψναρ88 ῸΓ ἃ ἀδΥ, (868 
Ἶγεῖ8. Ταςοῖί. Αηη. 1,17.) οἵ, σῇ οἢ νν 88 {Π6. β8πι6. 
{ηρ, ἃ ἀγσγδοῆηδ. Το. ὅ, 14. δἱ ἡμέραν. ϑυρδυά 
κατὰ. ὅς 

5. ἄλλους ἑστώτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούρ'΄ Α Ρ]4ς9 
ψἤογα 1ῃ6 πηᾶγκοίβ, παἀρηχθηίβ, δη οὔθ πο γῸ 
Πο] ἃ, δηἀ 8}} ριιθ]1ο θυι51}685 νν88 ἰγδηβαςίθα, δηὰ {Π6 
Βτοδίεϑι βιῦοσ οὗ Ῥθγβοἢ8 4986 0]6 4, Ἀ ΠΘΓα 68ρ6- 
οἰ ΠΠ}Υ {Πς 1416, αηὰ (Πο86 ἰῃδὶ ψογα ουὔΐ οὗ δρῃρίου- 
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πχοηΐ, 8856] 64, ἰη ογάθγ ἴο ῥγόοσυγα δηρ]ουπιθηΐ ; 
Αγ ΓΟ ]ΑΥΪγ δὲ (μ6 τϊτά μοιγ, ψ  Ιοἢ νὰ8 [Π6 πλήθ- 
ουὐσα ἀγορὰ. 866 διά. Ὑ εἰβίαϊη δηὰ τοίλιβ οἷα 
Ἀλλ δη, Υ. Η. 19, 25. μετεπέμπετο τοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 

ἀποσιχολάϑοντας κ. τ. λ. (Οα(1}}. 10, γι τπη6 τη6118 

Δα 581105 δίηογοϑ γιβαπι, ἀπχοιδί 6 ,ΌγῸ οὐΐοσμηι. ( οτη- 
Ρᾶγα αἷδο Ρο]υχ. 7, 138. δύο γὰρ ὄντων τῶν κολωωνών--- 

ὁ δ᾽ ἦν ἐν ἀγορᾷ παρὰ τὸ εὐρυσάκειον, οὗ συνήεσαν οἱ 

μισθαρνοῦντες, ὅδεν καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν εἰρημένον. ἴῃ 1ΠΠ5- 

ἰταϊίοη οὐ {π6 σοηποϊαάϊηρ ψον5. οὗ τπ6 ἀὔονα ρὰ8- 
8868, (Ώ1Γἢ 1 Παά ἸΏΥ 561 ποίοα ἄονῃ,} 1 ἰἰᾶνο ἴο 

οὔβογνθ, ἰπδὲ ἴῃ Νογίοικ, [ἀποοίηβηγα, δα (ὐδι- 

Ὀγἀρσοϑηϊγα ὑπογα 15 (Π6 β81π6 ΟΧΡΙΓΘββίου 86, {ΠῸ 
ταδγίκοι-ὐἱ, ἔου τμ6 πηατκοεί-ρίασο. 1 αἰά, Ατ᾽βίορ])ι. 
(οηείοη. 8δδ. τί γὰρ ἔστηκ᾽ ἔχων ἐνταυθ᾽ ; ᾿Λργοὺ, τη- 

οι ρἰογοά. 
8, ἐπιτρόπῳ ---ῖο {Π6 ν]]Π]Ποπ18, Ριοσαγαίον, Π]η6 ; 80. 

οα}]6 ἃ θαοαυβα δης βίο ψιῦ ἢ} τΠ6 ΨνΠο]6 ἀοπΊοϑίῖς 
ΘΟΟΠΟΙῺΥ ; ρανίηρ αη4 γθοαϊνίηρ, ἄς. Κγρίκβ ῥύονββ. 
ἔτουλ Αὐβίοιἰο, (σοη. 1, ὅ. {πᾶὶ {Π|856 ἐπιτρόποι 
ΨΘΓΟ {πϑιηβοῖνοβ βοινδηί8. ΤΠῈν Με 6 {Π6 ἐποροοΐο- 
γε» υἱ αν εἰ ργωάϊογμηι, ψιοτα Γἀῦδη. Ερ. θ20, 
815 ἐπιτρόπους τῶν χωρίων. Ἠδδγοἶι. ΟΧρΙαΙΠ5. ἐπὶ- 
τρόπος, ὃ προστάτων χωρίων καὶ ὅλης τῆς οὐσίας. 

8. αὐτοῖς τὸν μισθὸν. δο Ροίγαῃ. 4, 6, 17, 884. 

ἐκαστῴ τὸν μισθὸν ἀπεδίδου. 
9. ἀνὰ --- οἱησωίαἐϊηι, θα. 80 Μαῖκ θ, 40. [μὑκὸ 

9, 3. Αρορσαϊ]. ἃ εἰς ἐκαστὸος τών πυλώνων, ΨΠΘΓΙΘ 1 
566 18 Ρ] ΟΠ ΒΕ. . 

14. μίαν ὥραν ἐποίησαν----““Το στ, Ἰαουτοα. ΗΘ. 
Ὑτῶν». Μ᾽ εἰδίδίῃ οὔβϑυνθϑ, {Π6Ὺ ἀο ῃοΐ 58} εἰργασάντο, 
Βυῖ ἐποίησαν, Βροακίηρ᾽ 565} ΡΥ οὗ τπ6 ψνοσκ Ψ οἢ 
ΠΥ Πδά ἀοῃθ. 

19. ἴσους---ἐποίησας, ἰ. 6. ἱσδομοίρους, Θ4υ.8] 5} Γ618. 
ΟΥ̓ ν}ῆςο! οχαπιρίθβ ἃ ργοάασθα ὈΥ [ζαρίιοὶ δηδ' 
᾽ν εἰβίειη. 1 δαά, Ρίη. ὕδῃερ. 95. ϊηινδί! βυηΐ 
σεοίογι5 111 φαϊθιι5 ΠΟΠ ογαῦ ῬΓΟΠΊ 5511. 

14. τοῖς βαστάσασι, 1. 6. 5ιι5:1Πη6Γ6. (δὅ66 ὅοἢ. 1,6Χ.) 
δὸ [108η. ἘΡ. 245. περὶ ἣν οὗτος πολὺ καῦμα πόλυν δὲ 
κἄπνον ἠνέσχετο. β 
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12. καύσωνα. Ἑαύσων, ΜὨΙςΟἢ 18 οὗ [Π6 β8δ1η6 ἔΌΓΠὶ 
ΜΠ δώσων, φώσων, σείσων, ἄξων, μύξων, ὅτε. ἸΙ[ΘΓΆΠῪ 
δῖρῃῆσθβ ἐλ ὄμγηον, [6 Ῥυγηΐηρ (ν1Π4) ΕΓΒ: 88 
15 οἴἴδθη ἰὸ Ὀ6 ἰουημά ἴῃ (6 δερί. Ηδστζε 1ὖ πόδυ Ὀ6 
Ἔχρ δἰποά βιρν ἠεαξ, 88 ἴῃ (6168. 81, 40.. ἐγενομέ- 
γὴν, τῆς ἡμέρας, συγκαιόμενος τῷ καύσωνι, ὙΈΏΘΙΘ 1η [Π6 
Ἡροῦτον [ὑ 185 ΔΤ, {Π6 δλγιυοίίογ, ἴῃ6 ἀγίοῦ. [{ 15 ἴο 
6 τοιῃθιηθογοά, ἰπδὲ ἱπουρῇ [Π6 δἱγ 6 σοοὶ ἴῃ {ῃ68 
ΘδΙΪγ ραᾶγί οἵ {Π6 ἀδγ, γεῖ ἀυγίηρ {Π6 τειηδίηαογ οὗ 1, 
(ἢ6 ἢοαΐ οὗ 1π6 ϑυη 18 ἜΧοΘΘ ΡΥ βοογοἢιηρ. - 

18. ἑταῖρε. Ηδῦτ. »). δο ἄγαθε, φίλε, δοηε υἱγ', ταὶ 
ὄοηιο; δΏ ἴάϊοπὶ σοϊητηοη ἴο δησϊθηΐ, δηά τῃοάδγῃ 
Ἰδηριιδρθβ. 

18. οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησας. Ἡρτα ΨΜ6 τηρϑί υη- 
ἀογβιδηα ἐκ, νυ ιοἢ 15 ΒΌΡΡ]οα ἴῃ νϑσβα 2. 

14. θέλω δὲ τούτω τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι αἷς καὶ σοι. 
Ὑ εἰβϑίθιη οὔβεγνϑβ [ῃδὶ 88 (68 οι 86 ο] ἀθγ ῬΡΓΟΠΊ 1868 
ἴο ρῖνα δοοοσαϊηρ ἴο (Ὠ6 ρτορογίίοῃ οὗἩ ψοῦκ ἄοῃο, 1 
18 ΓΟΔΒΟΠΔΌ]6 (0 ΒΌΡΡοΒΕα (ἰϊαΐ {π6 ἰα58ΐ, 1Π΄᾿ ΟὨΪΥ οη6 
λοι, Ἰαδουτοά 8ἃ8 τηιοὶ. 88 [ἢ6 ἔτη ἀυγίηρ [Π6 
γνῃο] 6 ἀαγ. θυ αρ8 ἴοο ἢ ᾿δά σεβρϑεῖ ἴο {π6 νν}}- 
Ἰρη 685 δΔηα 268] οὗ {6 Ἰαδουγοιβ. δὸ Βογδοβοίῃ. 
4, δοῆϊγ. ΒΕ. 6, 2. Ηἰ οὐρογυηΐ ΤἸΌΓΠΊΠΓΑΓΟ 86 ἀἸσΟΓΟ: 
Νοϑ8 ἰοἰᾶἂ ἀϊδ ἰαδογανίπηι8, ἢϊς ν το ἢ6 ἀπδῦυ8 4146 πὶ 
ἐηςορ ΓΒ ΠοΓῚ8 ἰΔθογανῖ, εἴ ὨΙΒ]] ΟΠ ηι18 Ὀ]ΘηΔ ΠῚ Π16Γ- 
σϑάθηι ϑοσθριῖ. Θυΐϊδυβ γϑβροπάϊθ Τοταϊηι8: ἢϊς 
ἀυδθυ8 ΠΟΙΙ8 Ρ]0.8 ρΓεϑ 1 αυὰπι νοΒ ἰοἰᾶ 616 ργϑϑβ- 
ε15115. [,6 (Ἰεγο, ᾿ηἀθθα, {ΠῚ} Κ8 10 ΠΚΟΙγν τΠδί {Π6 
} 6 18}. σι ογβ (0 οδπη6 δῇϊογ (Π6 {ἰπ|6 οὗὨ (ὩἘσὶ 81) 
ἄγεν (Π6ῖΣ ράγῦ 68 ἔσοπι ἰἢ6 (ἀὐοϑρεῖβ. ΤῊ]8, πον- 
ΘΥΟΙ, Β6οβ ΕἱΟΥῪ ἀσονοϊά οὗ Ῥγοῦδ:γ. [1 ἰδ 
τηυςῇ τόσο ᾿ἰΚογ ἐπδί {Π6 ἰαίον ρλέϊοδορἠεῦ5 ρτοβίοα 
Υ {π6 δοιιρίυγεϑ; 88. ᾿Ἰηάθοα 1 ἴδν οὐβοσνθά οἡ 
νϑγίουβ οσοδϑίοηϑ. ὙΤὴ6 ΠοΟυΒΘΠ ΠΟΙ] ΘΓ ῬΓΟσ, 1868 γ8ρ168 
ποῖ οοτγγοϑροηάσδηί ἴο {Π6 ἔΐηια, θυΐ ἴο {Π6 τυθγΚ. ἄοπα. 
Το 118 ρυγροβα Ὠγοχοίυβ ἀ6 Ερδοίᾷ Ιηϊολοηο, 2, 
6, ὅδ. οὔδβεγναϑ {Πδί, ΟΥ̓ ΡΌΓΗΣ 8Π4 δγάουγ οὗ ἰηἰδηζίοη 
ΟἾΪΥ, ΟΠ6 ΠΊΔἢ ΤΠΔΥῪ ἀὯ0 ΤΟΓΘ ἴῃ ὁΠ6 ἀδΥ, ΠΡΟΏ 8 τιογαΐ 
οΔ]ουϊδίίοη, (ἤδη ΔηοίΠοσ 1Ππ᾿ ἃ ΠΟ]6 γϑᾶγ : [δι 1Π6 
ἸδΡουχεγ ἴῃ [Π6 νἱπογασᾷ, ττῖο οᾶτη6 1ηΐο 1ἴ δὲ {Π6 αἶθ-- 

ΝΟΙ, 1. Τ ὦ 
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γϑηι ἢ Βουτ, τεοεῖνθα ἃ ΡΘΠΩΥ͂ 88 ΜΔ} 88 {Π6Ὺ Ὁ σι 
πιδὰ θδϑϑη ψοχϊκϊηρ ἴῃ 16 ἔγοιι τπηοσζηΐηρ (0 πίρίς : τΠ5 " 
Ἰοὴρς ἸαθουΓ 18 θη6 {{ϊηρ, ἱπίβηβ ἰδρουγ δῃοίμοσ: 
δ (μαὶ αοἀ τεραγάβ ποΐ 850 μιμοῦ ἢον ἰοηξ ἃ τηδῇ 
Ἰαθουγβ, 88 πον εὐδέξ. - 

15. ἢ οὐκ ἔξεστι---ἐμιοῖς ; ΘΌΡΡΙΥ χρήμασι. δ᾽η, ΑΓ 
ἀρῆς, τῇ Δ16 οἰἰαἃ Ὀγ Υιί5 ἴτοπι Γογθηῖ. Βη. 8, 
181. ῬΙαίο, 969. Ε. 

1δὅ. ὁ ὀφθαλμός----πονηρός. Εηνίουβ. 866 ἢ, [,6χ. 
δῃηά Υοῖβ. 80 8δἰά, βθοᾶυ86 δῆνυ βῆονϑ ἰ(56]17 δβρ6- 
οἰ! γ ἴῃ (6 ἐψ65. [πα θροῆ (ἢ 6 γα ἰ8 δῇ 81 8100 (0 [18 
10 ([Π68 ψοτγὰ ἑηυϊάϊα. (Οοηβοααυδηίίγ, ἔγοπι 8 ἔογοθ 
οὔ ([Π6 δῃιΠ 6515, ἄγαθος 5Ιρηϊῆθβ θθησἤουϑβ. 

16. ἔσονται---ἐκλεκτοί. ὅδ Οτοί. ἀρ. ΕἸβίον. “Νδην 
Ψ1}} σθοθῖνθ. ΤΥ σα! ρίοη; Ὀυϊ ἔδνν ψ1}} 80 τϑοοῖνα ἵὰ 
88 ἴο 6 ἀρρσγονθὰ ὈΥ Οοἀ. ᾿ Καυΐηποεὶ οεἰΐθ8 ΨΊτγρ. 
δι. 6, 180. ῬαΑυςὶ, ᾳφυο8 αὰὺ8 ἀτηδν “ψυρΊδΥ. δἷ- 
η0.6 ἀτάθῃβ νεχὶϊ δὰ βιάθγα ντίι8." Μαγκ]δηα {ἢ 1} Κ8 
1 ἃ ργονογρίαὶ βαγίηρ, {Κα {Παὶ οὗ πολλοὶ μὲν ναρθηκο- 
φόροι, παῦροι δὲ τε Βακχοὶ. Ηδ ἰγδηβίαίδβ, “ΤΠ ῈΓΟ ἃτ6 
πδην οαἰϊοα ομδβ, θὰϊ ἔδνν σποίσθ Ομ θβ." ὅδο ἴ50 
1. ἀγεῖο Δηα Οτοί5. ὅθε Ὠοάάτ. 1478. Α5:1 οῦ- 
βου ἰδΐογο, ἰἴοσα 18 τη οἢ ἀϊβδγθηςς οἵ ορΙο οἱ 
(6 [υἰεγργοίδιοη οἵ ἰἤθθα ψοσά9. Ὁγ. Ονσϑη δα 65 
{Π6 αἰ συν ΒΥ 4 ἀδνίοα ποί υπυβυδ] ἰο ἢ]π}, 1. 6. Ὠ6 
ομἶο οὐδ (ἴ6 Ῥᾷ58δρθ, οὐ ἴΠ6 δυϊποῦιν οὗ τὸ ΜϑΆ. 
88 1 τῃ6 ἰεϑ πον οὗ ἐυο ΜΙ5Ν. (ουὲ οὗ δη. πυπαγεὰ 
δηῇ ΗΠ γ) οοὐἱά πᾶνε δὴν ψεῖίριί. Ηδγα ἐπα σᾶυβε 
οἵ 6 τηϊβϑίοη ἰ8β οὈν!ουβὶν ἠοπιοροξοίεμέοθ. Ϊ ἴῃ 
δυγργδοα ὑπαὶ ἢς βῃοιϊα {Πϊηὶς (πηΠ6 ψογάς ἢάνε πὸ 
γεΐεγθηος ἴο ἰδ ραγαῦϊθ. (ἰδγίδίηϊυ ἰπδς 18 ποῖ {πὲ 
ἔεμιμια οἵ ἰἴ ραγαῦίθ, δυΐ 10 18 δῇ ᾿πιροείδηΐϊ, (πουρὰ 
᾿ποα θη] ἰ6βθο. ὙΤΠ6 βοορα οὔ ἐμ ραγδῦϊο, 1 {διηκ, 
στὰ Βοβϑοῖ. δηὰ Κυϊδοοὶ, ἰΒ τηοδηΐ ἕο αὐΐ (δεὶβ- 
ἀδ5. Οἡ 6 ψνοτὰ ἐκλεκτὸς Κυϊποοὶ σϑιδεκβ: 
“ καλεῖν, ἢ), ψὨΙΟἢ 18 864 οὗ αοα 454 (Ἰγίδὲ ἴῃ 
τ86 Νεν Τοβαεηΐ, ποὲ ΟἿ] ἀοποίθβ ἐο. ἀεδέϊνο ἃ 
Ῥοηθῆς ἴοσ, δηὰ οϑδν 1{ 0, δυιΐῖ ἰο Ὀεβίου ἴὲ 
ΔΏΝ 0η6. : δίοιν βίπορ ἐῃ6 ζονο 'σοσθ {πὸ Ῥϑορίβ οὗ 
Θοά, 86 1 ψεσο, βοϊδοίδα ἤγοῖᾳε ἐδς οὐδοῦ -ἡὩδείοιβ, 
51:76 6 {ΠΟΥ Πδὰ (Π6 ἴχιι τγοϊρίοη, δῃά παά πλϑδμῦ ἘΧ- 
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σα Ι]]Θης θοποίςς σοηΐαγγθά οἡ π68), (ὮΘΥ Ἰγόσα οδ!]οὰ 
κλητοὶ, ἀπηαὰ 4͵30 ἐκλεκτοὶ. Βιυΐ ΟἸΓΒΕ δηὰ ἐπ 
ΔΡροβι169 ννεῖα δοσυϑίοηχαα ἰο ΒΘΡΡΙΥ ἐμὲ σοπημηοῃ 
ἕοτιῃβ οὗ Ὄχργθϑϑβίοῃ υϑεὰ ἴπ 6 αν δὴ ΟΟΓΘΠΙΟἢΪ6Β 
ἴο (Ἰγιϑ[1ΔΠ8; 8πη4 Ὀγ΄ πε. (ἢ δύ] 848 ψειθ σδ]]οα 
κλητοὶ, ἃ8 Ὀδίηρ αἰδι ηῤιυ ]8ῆ8α ΜΠ} ραγοιΐαῦ. [Ἀν ου ΓΒ 
Ὀγ αοὐ. Τα αἀἰἤδγοηοα μούνη κλητοὶ δηα. ἐκλεκ-- 
τοὶ 15 (159: ὈΥ τοὺς κλητοὺς τηυδί ὃ ηἀογοίοοα (086 
Ψἢο ἴοοῖ πρθη {παι (6 (ἢν βιίδη σοὶ ρίοπ, δα ὈΥ͂ 
ἐκλεκτοὺς (086 ΨΟ 80 τϑοοϊνοα 1, 48 ίο 6 (γὶ8- 
[818 ρΥΟΡΘΙΥ αἀἰβροβδα δηᾶ ἀρργονεὰ οἵ σοἀἁ. [ὲ ἰβ 
4Αἶ8ο ἰο 06 οὐβοινθὰ (ῃ8ὲ ΘΠ, ἔκλεκτοι, ἀδποία 
(πο86 ψγνῆο δχορὶ οἴἤεγβϑ, ββρϑοίδ! νυ ἃ8 δρρ]! θὲ ο πι}}}-- 
ΤΑΥΥ ΔΗΔΙΓΒ, ὁ. ὅδπ). 0.1. 21, 6. ἢ. 89, ϑ. δ6, 18. ἀπὰ 
ἽΤΩ ἀδηοίαθϑ 8}} (πιδῖ 15 βδυρεγίοσς δηα βχοδ]]θηΐ [ἢ [ἐδ 
Κιηά, δηά οἡ {πδι δοόῤοιηΐ δρργονϑὰ δηά ἰονθή. (θη. 
Ω8, 20. ψἤδγα ὈΥ (6 δερί. 11 18 Γθηάογοα ἐκλεκτὸς, 
δηὰ Μεαίιῇ. 10, 18. ὁ παῖς μου, ὃν ἡρέτισα, 18 ΘἀκρΙαἰπρα 
ὁ ἀγαπητὸς μου" ἭΝ ' 

17. παρέλαβε --- κατ᾽ ἰδίαν ---᾿ καὶ εἶπεν. 1,680 (θαγε 
Ἀγ μυ8) Πα 8]1οὐ]Ἱὰ ὈΥ̓ ΟΡΘΗΪΥ ρῥγααϊοείπα ἷβ 
ἄἀδαιῃ, ἰγγίαῖο [ἢ ἢ δίγοά οἵ 6 ἤοῶν αβδπηϑί ἢ ΐπ- 
Β6ε] ἢ, δηὰ (πογοῦν βθθπὶ (0 ἢδνα ρυτροβθὶν ργσουγοά 
ἐπο ἔα! βηθπί οἱ (ῃ6 ρῥτγοαϊοιίίοη. [10 (δ Αροϑὲ]6β8 
ὃς Παἀ οἴθη βα:ὰ (ἢς βϑιὴθ (Πρ, ΠΟΤῈ δηά τοσζε 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ; (δὶ {ΠΘΥ πιρῃς ὈΘΦΆΓ ὑοϑιι ον ἕο ἢ 18 
ργθβοιθησὸ, δηά ἢ 5 νοϊηίδγυ ἀθδ(ἢ.. ἐδ τ 

18. ἀναβαίνομεν εἰς ᾿ἱεροσόλυμα. ΓῊΐδ πιϊσῃς ΡῈ Ἀσὸν 
φοτίν ϑηουσὶν βα:α οἵ “Θγιιϑα] θη), ἴη Γαίδγθησα (ο Σΐβ 
δἰοναίρα β6 ; δυῖ ἰξ 18 Βοιῃθίη68 υϑ6α οὗ ἃ πηοίζον 
ΡΟ] 8, ἀνθ ἤθη ϑἰζυδίςα ἴῃ ἃ ΡΪ6η ς 88 ἯΘ 88. ἴὸ 
ἔο τ ἰο Ἰοπάρη, απὰ ἀοιυπ ἐο ἐἀ4 Νογεἦ. ἸΚυϊποεὶ 
τρίξτο ἰο ἃ Πιιδδογίαιίοη οὗ Μ|ς 6118 46 «ποῤτοπέδιις 
ϑωρογὶὲ οὐ ἱηζεγὲ ἴῃ 55. ἮΝ 

18. κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτω. ΓὮΪδ ἰ5 (ο 6 υΠ- 
ἄἀοτϑιοοά ἐπιργοργὶὸ, (ἴον {Π6 Υ 864 πο γμαϊοὶαἑ δυίϊῃο- 
εἴιγ,}) {Π6Ὺ τπιογοῖὶν ρυοπομησθά ἠΐπι τοογέδῳ οὗὨ ἀομί}. 
ΤΙ 15 ἤλοτθ οἰ ῚῚν Ἔχργθβδοα ἢ Μδτκ 14,64. κατάκρις 
να οιὐτὸν εἶναι ἔνοχον' θανάτων, (ὐτρλτε Μίδι(Β. 14,,41. 
Δη4 860 δ68). 16ὁχ. . τς ΝΣ τ Ω 

΄ πα ὑτῦὺ ΖΚ.4 ΝΣ 
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10. τοῖς ἔθνεσιν Δ. Ηδοτο (6 ΒοΠΊΔΠΒ ἃΓΘ 65ρ6- 
οἶδ! ν πηθδηΐ. 

19. εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι. ατοίϊυ8 νου]ά 
(στ {86 δ λθδο τ ΒΟΥ ἢδνα εἰς ἀκοὴ ἐκβατικώς. 
1 ταν 6 ἰἤπ ρδγδρῃγσαβθα : “6 οοηδοχμθηοθ οὗ 
ψὨΙσἢ ΜΠ] θ6, (Πα 6 85114}} 6 τπηοοκϑά, ϑἼοουγροά, 
δης σγις!ῆρα.᾽ 

20. προσῆλθεν---αἰἰτοῦσά. 1 15 ΝΘΓῪ Πα[ΌΓΑΙ [ὉΓ πηο- 
{Π618 ἴο 6 δηχίουβ ῸΓ {Π6ῚΓ οΗβρτίηρ, δηά ἴο ρυΐ ἃὉ 
“Ἰδημοϑίβ ἴῃ {παῖς θῃ δ! ; δηὰ Μτ. Βυ ΚΙον σοιρᾶΓοβ 
τῃδὲ οὔτε Ηοιμοσγὶς ΤΙ μοι8, 11. 1, δ06, 610. Ζεῦ πάτερ, 
τίμησόν μοι υἱὸν κ. τ. Ἅ. 

21, ἵνα καθίσωσιν ---- εὐωνύμων. ΤῊΪ5 πηΔΥ θ6 σΟηΒ1]- 
ἀογθα 85 ἃ .οοιητμηοῦ, δηα δἰπηοβὲ Ῥσγονθγθῖδὶ ἜΧΡΓΘΒ- 
βίοῃ, ἔογ οσουργίηρ {Π6 ἤγδι δηά βθοοηὰ ρ͵ἷδεθ δπλοηρ' 
{Ππ6 βυδ]6ςῖ8. Εογ, δοσογαϊηρ ἰο Εδϑίθγη ουδβίοιῃ, [Π6 
ἄθσγεθ οἵ ρμγοαϊηιϊξνν. ἴο ἴπ6 τἤγοπα ἀδηοίβα {ἢ6 
ἄερτεοο οὗ αἱρηϊγ. ΤὨ18. Ὀγανδ! θα ἴοο διηοηρ [ἢ 6 
γεβίθγη δίῃ. Α11] ψῃιοῇ 15 1Πυϑιγαίοα ΒΥ {ἢ6 
ΟἸαββϑιοδὶ οἰϊδίϊοῃβ οἵ τοί, ΝΥ οἰβίοϊη, δηὰ οἵδοῖβ. 
566 ψιίηρ. Οὔβοῦν. δδογ. 1,. 4, 68. 1 δάά, δορῇ. 
21. Τίγ. 400. θρόνοις παραστατήσειν τοῖς Κρ. Ἠδοτο- 
ἀοί. 2, 80. οἱ ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς παριστάμενοι βασιλέϊ. 

ο ΩἸ. ἐν τῇ βασιλείᾳ σου ---- ἰῇ τγ Κιηράοιι : ψῃϊοῖ 
{πον ἰΒουρῶς νου θ6 δῇ θαυ] οῃ6, ἴο (4Κ6 ρἷδοβ 
Δίζογ ἢ15 ΓΟΒΌΓΓΘΟΈΟΗ. ΗΝ 

ΦΩ, οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. ΤὯΘδ βιυάσηΐ ψ1}] οὔβογνθ 
(86 Ρχορτγὶοῖυ οἵ [Π6 τη ἀ416 νοῖςθ, ψῃ θοῇ 185 {Ππ8 6Χ- 
Ρτββϑϑά : “"ὙΥυἴβ Κῆον ποῖ {πΠ6 ἡδίυγο οὗ (πὶ ψΒιοἢ γα 
δὶς 20. ψομγϑοίυθϑ τ ἴ,. 6. γα πον πο ψῇδί βογί οἵ 
8 Κιπράοιῃ Τη]ὴ6 18 ἴ0 6, 8ηἋ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΩΥ 6} 8 γ6 
ΙηΠ8ὲ ΘησΟΙΠΐΘΓ 1Π ὙΟῸΓ οηάδανουτβ δου βυςῇ ἃ 
ἀϊρηϊγ. ΤΓΠΙΟΓ οὔβογνοβ, ἰδὲ 1 ποίδη, ἴῃ ἢ18 168- 
ΤΟ. δηά Νανῖρ. ΨΙΕΠΥ 584{1Γ1Ζ68 {Π6 ἐΠΒΓΡΗΣ δηὰᾶ 
ἱῃσοῃβιβίθηου οὔ {π6 γϑαιιθϑίβ ψ πὶ ἢ τηθη ΟΠ ἰο 
Οοά. [Τὰ 15 ψ6}} τϑιμαγκθά ὃγ Εἰ. δηά ΤΠΘΟΡΉΥΙ. 
(Πδὺ (ἢ ΔΏΒνΟΓ 18 τηδάβ 0 {Π6 80η5, Ὀεσδιιβ6 (ΠΟΥ͂ 
δα (Ποβοῖνοβ αϑκθά, δηῃά «6805 Κπον {μαΐῖ ἐλον 
Πδά 1η ἴδοί βεΐ {μοὶγ πιοέδϑν' ἀροὴ {πΠ6 Ὀυδβίηα8ββ, ψῆ0 
Ὀγ {ῃ6 ΨΥ) βθϑῖηβ ἴο πᾶνε νοϑηίυγοα οἡ {πὶ8 ἔζθθ- 
οἵη, 1ῃ γι δηςθ οἡ (86 τ,οΓΙ(5 οὗὨ Πογ Ἰοηρ δμά δεᾶυ- 
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Ἰοιβ αδἰζεπάδῃος ὑροὰ ΟἸΠμγβί. 80 {μπαΐ εἰβίθι ῃη"Β 
οἰταϊίοη ἔσοιῃ ϑϑῆθοδ 18 ΥΘΓῪ ἱπδρροϑιΐθ, 48 1 ρἴδηοϑβ 
ἃ ΥΘΥῪ Ὀπέλνουγα]6 πηρυϊδίίοη οἡ 8] πΊθ. 

φῷ, δύνασθε ---- ποτήριον. ΑῺΏ πηᾶρα ἰγοαισηΐ ἢ 
1η6 Ηρῦγοννβ8, νῆο (ἢ118 σοιῃράγοα (ὐοαβ θοποῆϊβ ἴο 
80) Ὠοβρί 4016 θαπηιοί δηα ἃ θογαὶ οπίθγίδι ππιθηΐ : 
8ΠΩ]} 81.1.4} Ὑ σοπῃραγοά ψῇηδίθνογ 15 ἀθα]ῦ ουἱΐ ἴο τπθη 
ὈΥ 16 ΑἸπιρηΥ (οί, ρσοοά ΟΓ 6ν1]}} ἰο ἃ οὺρ οὗ 
Ψ]η6. Ν,ΟΥΙ νν88 {Π18 σοπῆποα ἰο (ἢ6. Ηθργονϑ ; [Όγ, 
88 )οἀατ!ἄρο [6118 8, 1 νγὰ8 ΟσυϑίομπηαγΥ διηοηρ (ἢ 6 
ΔΏΟΙΘἢ 8 ἰῃ ρΟΠΟΓΊΑὶ, ἴο 458] (0 Θδοῇ ριοβί δ ἃ ἰθαϑί 
8 ῬΑΓΓΟΌΪΑΓ Ομ, ἃ8 Ψ6}} ἃ8 αἀϊδὴ; δῃὰ Ὀγ {Π6 Κὶπά 
δηα αυδηςγ οὗ [Π6 Ἰαυογ σοπίδιηρά 1η 1{, [Π6 γαβρθοῖ 
οὔ (Π6 δηϊογίδι ο ψ8ἃ8 εχργθββθ. Ηδθησο οἷ ΟΔΠῚΘ 
1η ΚΚᾳαηῃογαὶ ἴο β' σὨΠΥ ἃ Ρογίίοη δϑϑσηῃθά, (ΒΡ 588]. 16, ὅ. 
48, δ.) ψ ΠΘΊΠΟΙ ΟΥ̓ ΡΙδᾶϑυγα ΟΥ βοῖσοῖν. δὸ Ηοῃ. ]]. 
ω. δ24. “ψῇογα 866 Ηθγῃ. ὅ66 αἷδο Ηΐδθσοο]. ὕροὴ 
{πὶ Ῥυπαρόγοδῃ δβοηΐθησθ, ὡς ἄν μοῖραν ἔχης. 
Βυΐ {Π6 ΘΧΡΓΘββίοη Ψψ͵ὰ8 [ἼΟΓῈ ΓΘαΙ ΠΟΥ πδεα οὗ ουΐΐ 
({ΠΔῃ σοοά. 8ὃο Μαίῃ. 26, 89, 42. Αρος. 14, 10, 16. 
10, 18, 6. Ρ84]. 86,9. 4208. 51, 17. “6Γ. 25, 15. Τ|- 
Ὀ01]]. 1, 6,14. Ὑτγιβια οὐπὶ πχαϊΐο ροςσυΐα [6116 ὈΠῸ1. 
ΡΊ]ααῖ. Αὐ]ὰ]. 2, 8,12. Νδιηι δοδϑίοσ τη δ᾽ υ πΊορτο- 
ΓΘ ΠῚ πηοίμ Π6 τηϊϑίατῃ ὈΙραη. ἸΠοτήριον 18 μυΐ ἴῸΓ [ἢ 6 
ατηκΚ. δ'εα δόὴ!. [χ. Κυϊπορὶ σοιηρϑγοβ ΖΞ 5οἢγ!. 
Α΄. 1408. κρατῆρ᾽ ἐκπίνειν. ὅδὅ0 Μὲ 58Υ, ἴο ἀγαΐη (ἢ 6 
ΒΟ Ιοί. ι , 

28. βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίξομαί, βαπτισθήσεσθε; Α 
ΤηΘίδρἢΟΥ Ἔχργοββίνα οὗ ἄθθρ δἰισιίοη, νοῦ ᾿τοαιθηΐ 
δΠΊΟΠρ [ἢ 6 Ἤορτον, ΙΓ 6 Γ8, Δηα ποΐ ὑπκπονῃ [ο {Π6 
ΟἸα881:ς 4] ομϑϑ: ψ τ {1}18 ἀϊἤδγοηςο, (ῃδΐ, 1 ΟΥΘΙ ἴο 
βοΐδθη [ῃἢ6 ΠασβΉπθ88 οὗ [Π6 πηϑίδρθοσ, [Π6 ἐαέξογ 
Ἰδυ }} γ δα βοῆθ ψοζγὰ δχργεββῖνα οἵ [Π6 61] ΟΣ 
αἰπιοίίοη. β 
- 28. οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. ΤΠΘ 
(ὐομιπϑηΐϊδίοῦβ ΒΌΡΡΟΒΘ δη 61}1}ρ818 οὗ ἔργον, ψ ἢ] οἢ 18 
πού υπῃίγοαυθηιν ἰοιυπμᾶ δωμρρίϊοά. Ῥογηδρ8 μέρος 
ταῖρῃς Ὀ6 Βογα ργοίθσδοϊθ, δηαὰ (ῃ5 {[Π6 56η86 ὙΠῸ 
Ὀ6 πορ Ῥαββμηι. ΚἸΠοοΙ σοιιρᾶγθβ Π6 ερτον Ὁ δ). 
ΤΠ ΘαΥγ Οὐοιηπιρηίδίογβ, πιϊϑίθα ὈγΥ {Π6 δηοϊθηΐ 
νΕΙΓΒ0η5, (πουρῃς (παῖ ἰῃοτα νγᾶ8 δὴ 6]110818 οὗ 
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δοθήσεται, ΜΠ Οἢ ρᾶνα 88 δἀναπίαρο (ὁ [Π6 ΑΙΔΗ5, 
Ψ8Ο δηἠεανομτβα ἴο ῥγοῦο ἔγομι ἤδηοα (Π6 1η ογοσ α 
οὔ 118 δὸοκ ἴο ἴῃ. Εαίΐίμοσ, ἰο Ὑβοίῃ ψϑγιο8 ΤῸΡΙΙΕΒ 
Ὑ6ΙῸ τη866, 411] οὗ {6 πὶ, 80 ΤᾺ7 88 σοῃοοχὴθ {Π6 ᾿γ6- 
δ0ηΐ ρᾶββαρθ, ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΣΥ. ΕῸΓΣ Οτοίηι!8 883 88 1818» 
[ΟΠ ῥγονρά {μδὲ εἰ μὴ 185 ρυΐ ἴος ἀλλὰ. ᾿Αλλὰ, 
ΜΠ ΘΠ ἃ ποραῖνα ργθοθαᾶββ, ἰ8 (Π6 βᾶπὶς ἃ8 εἰ μὴ. δὸ 
ἀλλὰ ἴῃ Μαικ 9, 8. ἰ5 ὈΥ Μαείίμον 17, 8. αχργθϑβθᾷ 
εἰ μὴ Τὴ6 56η86 18 εὦ α πιὸ ἐνὶ διὶ πομη δὲ 18 μοξεδᾷ 
ὐδιδ α ρμαΐγε πιέὸ αεείϊπαία ε56|. Ἐοβρηιη. δηά 
υἱη. δ4ἃ : “Παρ ἃ βοΠἰςοῖ γαϊίοῃς νἱσίαϊι) τὰ η8 

εἰ Ττυσίῃοβοθ ἀπ πιβίτίδε ἰη ἀσοοηάᾷ οἱ ρχοραβδηᾶ τ6- 
πρίομο.᾽ 

94.-- 7, ΤΠ τοβὲ οὗ {δε Αροβίίθϑ. 88 ν6}} 88 
7685 δῃά Ψ9οῆη, οοουρίοα ΝΗ ργβοομοοὶνοα ορὶ- 
ΠΙΟΏ8, 8Π4 ἸΟΠρΊΠρ' ΔΗ͂ΟΥ νη ρΊΟΥΥ, τῳ 18,1.) ψοτὸ 
δΔηστν 1 {Ποῖγ ἔθ! ον ἀϊβοὶρίοβ. ὙΝογοίοτο ὁ 6818 
ἀτανίηρ 6 πὰ ὨΘΑΣΟΓ 0 πίῃ (25.) (08 δαάγεαβδοϑ 
ἴμθηὶ : “«Ὑοι Κποὰ (δὲ [6 ῬὈγίποοϑ οὗ (ῃς ψουγὶά 
Δ η4 (6 σου ΤΌ ΘΓΒ Πο] ἃ ἀοιμίηιοι ονοσ [6 οουῃ- 
ἐγγίηθῃ, Ὀθξ γε οὐρῆξ ηοΐ ἰο 1πιϊξδῖα {ΠΘΙΥ ΤΔΉΠΘΙΒ : 
ὯΟ ΟΠ6 οὗ γοι! ββουϊά δχϑγοῖὶβα ἀουλίηοῃ ΟΥΕσ (88 
Ἐοϑί, οσ ἰ'όὸκ ἀοννῃ ὙΠ ΒῈΡΟΓΟΣΥ ὩΡΟῺ 8}. ΟΕΘ. 
Ηδ πιο ψου]α. μοϊά αἰρηλυ ἴῃ τὴν Κιηράομι τηυδὲ 
βίυαν ἔα οχοθρα οἴδβζβ 1ἢ τπῃηοάεϑιυ, σουχίαϑυ, δηὰ 8 
ΓΟΔΙΠ685 [0 861Υ̓́6 {Π6π|, ροβέροπιπρ' 8 ΟὟ ρεῖνδία 
σΟΏνΘΠΘησ6 ἴο {Π6 ροησγαὶ δάἀνδηΐασο. ΤῊ ΟἿΪΥ 
Ψ}ΠῈΡ ΡῈ φγϑαίον [ΒΔ ΟἾΘΓΒ. ἴῃ μτοροῦθῃ 88 ὮΘ 18 
δοίέον." (Βοεοθητῃ. δηα Καὶη.) ὙΥΆΪΌΥ 08} τ ἔθτϑ 
ἔγοπι ἤθῃσα [πδ΄ ποης οὗὁὨ (Βτ9{᾽5 ἀϊβοῖρ]69 ἱπιαρὶποά 
{παι 88 δα Ῥεομαϊβεὰ [Π6 ΒΙΡΙΘΙΏΔΟΥ ἰο δοξεῦ ὈΥ 
ἐς ψογῇβ, ““ἼΠου τί Ῥοίοι,᾽ ἃς. 

΄, οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῴν-τ-αὐτῶν--οαὐτῶν, 
ΝΥ οἰβίεϊη {Ππ18 Ἔχ ρδἱη8: “Εἰ τερϑϑ ρϑηϊίυ πη, οἵ 08. 
1} ργονίη 18 ρυδοίυηςξ, βαϊθηξ διιροτθὸ οἱ ἱροΐθη- 
06 1 Β 1108 ἀοτηϊπατὶ, θοβηθθ δὰ βυδῖὶ {ΔΒ 6 τὰ 
ΘΧΘΓΘ ἃ[4:6 ῬΓΘΙΏΘΓΘ ; 80 δῖ ΡΟΡΪ 08 ρΓορίοῦ 3 Ρογδη- 
ἴθι, Ὠ0ἢ ψϑγὸ ᾿ΠΡΘΓΔῺΒ ΒΟρυΪ πὶ 6886 ῖ : Ιρ8ὲ Ὅ6 ΠΣ 
ΤΟΡῈΒ οἱ ργβίδοι, φὰὶ νἀθηΐα προζαγο, βυϊηεοίὶ. 
8 η1 118. 6111 Δρυα 10805 διιηΐ ργαίοβὶ, Ὀϑγί8 απ μεθ- 
ἐθρΡίογιθιι5 αὐλ ἀμπςοιθιιβ.᾽ Απά 50 Οτοίυ5 Ὀρίογο 
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πη, απ Ποϑθη  ]γ. Βα [κ 18 οχίσοιου Παγβἢ., 
(9 ἰο υηάἀετείδηά (ἢ6 ἢγδέ αὐτών ΘΓ 180 ψεορίο, ἀηὰ 
.ὴ6 ϑόςομά αὐτῶν οὗὁἨ (ἢ ἀΐηρε [Πδιηβαῖνοβ. Βαβι 65, 
1 185 4υἱδα ἱγεθοος!] ]θδῦ]θ ἢ [86 Ῥᾶγδ]16] 6 
ἴῃ Γκς 2, 45. ὙῈΥ βθοι]α να ηοΐ κα ἄρχοντες 
ἴου μείησϑϑ, Κίησβ, δηὰ οἱ μεγάλοι ἴοΥ μεγιστᾶνες, ργῆὴ- 
207) 62, ἘΠῚ Ὸ ΟὨ683 (γῖϑί βθϑηβ ὮὉγ (ἢ ἢἤγϑι ἴο σ6- 
ἔργ ἰο (δε αὐτοκράτορες, ΟΥ ᾿ἸρΟΙΓΔίοΟΓΟΒ οὗ (ῃ6 Βοιϊηδη8, 
δηά Ὀγ (Π6 βοεοηὰ ἰο ἴΠ6 ργεαξ οπδϑ, ἴο ψΒοπὶ {68 
Βονοτημηθηΐ οὐὁἨ Ὠγουίησθβ γγ)89 εοιηϊ(66. ΤΠοΥ 
ὙΘΓῸ δοιδί 168 Ὠδηιθα εὐέργεται, ὈΥ [ἢ 056 Ποῖ {ΠΕ6Ὺ 
βου ατηος (ο ψίοἢ [λΚ8 τοίογϑ ἴῃ [ἢ6 ρᾶγ 116] Ρ]8ς6). 

6 ποτδ σοιῃροιηάεθα νη κατὰ ἃγ οἴθῃ [Π6 δδ8 ᾿ 
88 ἴῃ6 8101}16, ψὨΙΟἢ 15 υδοα ὈὉγ [ΔΚ6. ΤἢΘ 686 18 
ποῖ ἰο ρούόγη ἐλσηι ἀσοογαΐηρ᾽ ἐο ἐ᾿ιοῖὶν' ευἱζί, 88. Ἢ ὨΠΌΥ 
θχρίδιηβ, ὰϊ γαῖθογ [0 ἐχεγοὶδὸ ΡΟΊΟΘΥ οὐεν" [ὨφΒα. 

4,8. δοῦναι τὴν ψυχὴν αἁτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλών. ΔΑὐ- 
τρὸν ὨΓΟΏΕΣΪΥ οβύιξεν ἃ ὈΓΙΟΘ Ραϊά ἴοσ (Ὠ6 τϑαθιηρίίοῃ. 
οἵ 8 ςαρμᾶνο, Βοῖἢ τὰ [ἢ 6 (Ἰαβϑίςϑὶ τ 6γ8 (866 ὟΥ εἴ8. 
Κυρίκ. δὲοῃἰθιβηθσγ, δὰ Μη), δῇ ἴῃ (Π6 δορίιδ- 
διπί, ψΠοΓΘ 1{ ΔΏσναΙΒ ἴο 9. Βυΐ Ὀγ [}}18 νεγῪ ψοτγά, 
δὰ Ὁγ ΘΝ ([μενις. 6, 45. Νυῃι. 8, 8.), 18 δισηιῆθά 
αἰδο {Ππ6 λοδέξα ρἱαομέαγίδ, δαογἠ γείνει ριασμίαγο (Ιονῖϊ. 
10,17.λ: δηά ἴῃ {Π15 δια 5686 λύτρον τηυϑί ἤθγα Ὀ6 
ἴδκοη. (Κυϊη.) ὅο δοι δυβηθσ Ἔχρ  δίηβ, “αἱ τοτίθ 
θεὲ ΠΟΙΏΙΠ65 ἃ ρϑοσδίὶ νἱὶ οἵ ροωηὶϑ ᾿θογαγοί." Ὑ6 
τουδὶ υπάογοίαπα (ἢ γιϑέ ἴο ἢδνα 8814 {πὲ ἢ6 υηάρογ- 
΄ᾳοεβ ἀδδίῃ 48 ἃ ρίαομίαν υἱοέίηι. (1 Τιῃ. 9, 6.) Ης 
ὥανθ [8 1 ἀντιλύτρον ὑπὲρ πάντων, ἃ ΓαΏΒΟΙΉ ἴογ 8|]. 
Οἰμοῦ Ψενϑὴ δηὰ Ηραίμθη Ὑτογ8 (8αγ8 Ῥ ΠΙΓΌγ) 
᾿αᾶνο {π6 6 ΘΧργθββίοηβ 88 Ψψοϑῆμα 92, 14. 60. κηἰ ψυχὴ 
ἡμῶν ἀνθ᾽ ἡμών. δες. Ουΐτδῃι! ἀ6 δδοιῇ, 1, φῷ, ΟΥ̓ 
(Π βδῖη6 Ορ᾽πίοῃ ψ88 [.6 (Ιεσς, ψῆο ἢ45 (ῃς ἔθ] ον- 
1ηρ; υάίοουβ τοιηδγῖ8 : “ δὸ Ὀο(ἢ {Π6 ΗΘαίΠ ΘΒ δηά 
ΟὨ γι βείδηϑ πε (λ6 ψοτᾷ ἀντὶ ΤὨι8Β ΑἸοοβίοβ 5] ἃ 
το Αἀπιοίιβ: Ἐγὼ δὲ πρεσβεύουσα κ᾿ ἀντὶ τῆς ἐμῆς 
Ψυχῆς καταστήσασα ᾧώς τὸδ᾽ ἐσοφᾷν, Θνήσκω 
ὑπὲρ σέθεν. Τῆε Ηοαίποη5, οί οὗ (ἢ]8 ΘΑ ]Ὺ ἀρ6, δῃά 
10. ἰδίδσ ἐἰπιθβ, δὰ δὴ ἄρα οὗ ἃ Ῥδύβϑοῃ  ϑνοἹὴϊι 
ἄεαι 1 δηοίδμοσ βυβιαεἀ (ο ἰξ ἴῃ ἰιἰ8 ρἰαοοθ. Αγιϑά- 
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465, σοΟΠ ΘΙΏΡΟΓΆΤΥ ΜΠ (6 ἘΠΊΡΟΙΟΥ Αἀτίδῃ, πῃ 
ΘΔΟΓΑΓΌΓΩ ὅ, Βροα κἴηρ οὗ ΔΠ ΟΥΔΟΌΪΑΓ ΓΟΒΡΟΊΒ86 ἰουπάρα 
Οἢ {Π|8 1468, 8685 {Π6 βϑ8:ὴ6 ψογά, Ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς 
ἀντέδωκε. 866 ΙΏΟΓΘ ΘΧΔΙΏΡΪ65 ἰῃ 15. (αβϑυρου, δὰ 
δυσίοη. (Α]ρὶ]}. οἢ. 14. οἴ ἴὴ Ααγίδηυπι Φραγί ΔΩ], οἱ 
ΟἸδυά. δαϊπιαϑίυπη. Τῆθ86 Ῥϑῖβοηβ ΨΕΓῈ πϑδιηρά 
ἀντιψυχοὶ : ψΠΙΟἢ ψοτὰ 185 οἴθη υβρά ὈΥζ Ιρηδίϊι8 ἰπ 
ἢ 18 ἘΡΙΒ[165; 8686 ΘΑΓΒΟῚ 5 ν1ηά!]ς. ᾿ἰρηδί. ΡΔ:85 Φ. 
οἢ. 1δ. 1.6. ΟΙεσο. ΤῈ μδ8 Ὀθθὴ πηδίζοσ οὗἨ Ἂπαυΐγγ. 
(ϑαγ8 Κιυίη.) ψογα τπὸγ ψογο, διηοὴρ [86 «6 )9 
1 ντηρ ἴῃ {86 {1π|6 οὗ Ογιβί, (ἢο86 ψῆο τπουρῶὲ ἀπά 
δχροοίοα {μαΐ 1[ῃ6 Μοββίδῃ ψουἹά υὑηαᾳοῦρὸ ΤΠΔΗΥ 
ἸδθουΓδ, ΔΎ βυδσιηρΒ, δηα ἤηΔ}}Υ αν ἀονη [ἴδ 10. 
861 Γ ογ {Π6 βαϊνδίοη οἱ {πὸ Ρθορὶ]θ " Νοῦν {Π6 ρστοδίογ 
Ῥατί οὗ (6 26 γγ8, δᾶ {6 Αροβέῖ6β, ἱορθίῃμεσ νι ἢ 
1Π6 ῬΠΑΓ86 69 δηὰ ϑαάδάμυσθοβ, ἐπουρηΐ (Πδΐ (ῃ6 Μβ8- 
δ οου]ὰ ποί ἀϊ6. (866 270. 12, 84.) Βυΐ [Πογὰ σσοσο 
σογίδ! ]γ (ἢ 086, ἌΠΌΝΕ ἐδ ἴΏΟΓΕ ΘΠ] ρσῃίοπορα 268, 
ψ80 {πουρῆς (Παΐ {Π6 Μοβϑίδῃ, [ἢ6 δυΐθογ οἵ δνυοῦν 
Κιπά οἵ {6 ον, δπὰ Ψψὴο αἷβὸ 8ῃου]ά δχρίδίθ {86 
8'η8 οὗ [Π6 Ρϑορίβα ὈΥ ἃ βογί οὗ Ἰυβίγα!οη, βυβογιηρ 
Ρυπιβῃτηοηΐ, ἴἢ6 ρου} 1688 ἔοσ {Π6 ρσυ!]γ, ψου]ὰ 8180 
ἰδ Ὀδίοτα ἢ18 ΒΌΡΓΘΙ6 ΙηΔ] βίν 8ῃοι ἃ θ6 τῃδηϊεβί, 
ΟΥ ἢ6 Ὀ6 806 ἴο σοηΐοσ Ὁ] βδίηρβ ΟἹ ἢϊ8 ΡΘΟρΪθ. 
Ηρποθ αἶ8ο {ΠΟΥ ᾿πίογργοίθα ΤΠΔΠΥ Ρᾶ5888ρ68 οἵ [Π6 
ΟΙα ῬΤαβίδιηθηΐ, ψ ϊοῆ οἴποσβ υὑπάἀριβίοοα δηα οχ- 
ῬΪαϊποὰ αι θδγθπίν, οὗὨἨ [ῃ6 πιϊϑέογίι "68, οδ] Δ 1168, 
δηά αἵ Ἰεηρίῃ ἀδαίῃ, οὗἩ (Π6 “7εθεαῆ. (ΟὐΟπιρᾶσο τὴν 
ποῖα οἡ 2ώ0ο. 1, 29. Ρ. 144, ἀηά ποία οὐ Μεί(ῃ. 8, 2. 
ΑἸΕΒουρἢ, μοννανοσ, (ἢ6 παίυγα οὗ ἃ βυβογίηρ δηά 
Θσχρ  δίηρ Μεββίδῃ ψνὰ8 ποί δἱζορθίπεσ ὑῃκποόνῃ ἴο 
1Π6 968, γεί (ἢ6. Αροβί]68, ψῇο Ὀε]ονοά, ψ ἢ} {Π6 
νυ ]ρασ, δὶ {Π6 Μεββϑίδῃ ψουὰ 6 δὴ δἰ νδὺβ 80υ6- 
ΟΘΒ8Ε] ΘΟ Π]ΌΘΓΟΙ, δηἃ ΠΟνΓ ἰΔβία οὗ ἀθαίῃ, οσουρίοα 
ψ ΙΓ {Π18 ῬΓΘσοποοΙὶνοα οριηΐοη, ονθη ποὺ αἀϊὰ ποί 
σοι ρτοΠοπα (Π6 ψοσγάβ οὐ Ομ γῖβὲ, (που ρἢ ἘΠΘΥ 6 Γα 
Β0 ΠΟΙ ΠΕΪΥ Ῥογβϑρίσιιουβ. (Καϊπ.) Τῆυβ {818 ψμοΪΘ 
Ρᾶββϑαρα ἢδ88 ὈΘΘη 5:10 6 58ὯΠ]}γῪ νἱηἀϊοαϊοα ἔγοιῃ δο- 
ΟΠ Δ μος Ὀν {(ἢ6 ἀὔονο (οιητηρηΐδίοιβ, δηὰ 
Θβρθοίδιν ὃν ΒΟΥ ; ἰο ψποπη, πονανοσ, 1 οϑῃ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥῪ δϑβοηΐ, ΜΉΘ 6 80 5{Πὴ)} τηδὶ πίδ 8 (Πα 
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πολλοὶ πηιι8ῖ Ὀ6 ἰβαη [ὉΓ πάντες. ΕῸΣ ψΠΙΟἢ ἱπίογ- 
Ῥτγοίδίίοη, ᾿πἀθθά, ἢ6 ἢδ8 [ἢ6 δυϊπογυ οἵ Ευϊῃγ- 
τηΐυ8, 0 τοιηδγ8 (πδ΄ βυσῇ ἃ βιρῃιῆηοδίϊοη οὐΐοπ 
ΟΟσυΣΒ 1Π᾿ δοηρίυγο; δηά δάάβ: ὑπὲρ πάντων γ 
ἔδωκε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ πάντας ἐλυτρώσατο, εἰ κα 
πολλοὶ θέλοντες ἐνέμειναν τῇ δουλείᾳ. 1 ἀο ποίΐ ἄδηγ. 
θυΐ {Π6Γ6 ΤῊΏΔΥ 6 ρᾶβ88δρ65 ΨΏΘΓΟ 1 ἢδ5 (παι βιρῃϊῆ- 
οδίίοη. 1 8η), ΠΟΘ ΝΟῚ, 1πο] ]πηθα ο (Ὠϊηὶς ΓΠΘῪ ἃΓΘ 
ἴοωῳω ἴθ ὨΠΠΏΡΟΥ; δηά ἴῃ {πθ΄ Νὸν Τοβίδιηοης [ 
Κπον οἵ Βοδγοοὶν 0Π6 ρᾶβϑβϑᾶρθ ΨΏργα [Πδί 86η86 ἢ88 
Ὀ6θη 88 {18}Δ οἴ Οσν Θβ Δ] }8η64. Τθ ἰγτυΐῇῃ .18, [ΠΟΘ 
18 ἴῃ [6 ΨψοΓα πολλοὶ ἃ (Δ01{ ΟΡ ὈοΒΙ[0Π ἴο, ΟΥ σοπηρᾶ- 
τίβοῃ ἢ, 8016 5:84|16Γ ΠΟΥ, ψ ὨΘΙΠΟΥ ΟΠ6 ΟΥ 
ΤΏΟΓΘ, 808 }}ν δαργεδϑθά, Ὀυϊ βοιηοίη168 «πἡάογδέοοά. 
Νον ψῃθη [ἢδῇ ὨΌΡΟΓ ΠΆΡΡΘἢΒ ἴο Ὀ6 ΟὨΪΥ ΟΠ6, ΟΥ 
ΨΘΙῪ ἴον, {Π6 αἰβδγθηοα Ὀρίψθοη ἰθθπὶ 18 80 στοδὲ 
1Πδ πολλοὶ ΠΥ 1Π ἃ ρμορμίαγ' 56η86 ἀδποία πάντες, 
Ὀαϊηρ, 658 ἐξέ τύθγ6, 411. [ἢ βυςῇ ο8868, πολλοὶ ΙΏΔΥῪ “6 
ΘΟΙΓΘΟΙΪΥ το ἀογθα ὑεγν πιαάηψ. Ὀροῃ (Π|8 ῥγης ρα. 
ΡΟΓΠΔΡ8 αἰΐ (ῃ6 ρᾶββαρθθ ἴῃ (6 Νον Τοϑίδπιθηίϊ ἴο 
ὙΠ ἢ (πδὺ 8Β6η86 π48 Ὀθθη αἰδοηθα τῆδὺ Ὀ6 οχ- 
Ἰδιηθά, ἰῃ ργϑίδγσθηςθ ἴο {π6 σοϊῃτηοη 1πἰεγργοίδιοη. 
οῦθ Οτοίιυβ, (ὐαἰνιη, Βευρθηβι8, Μα]ἀοπδίὶ, δηά 

ΒΟΠῚ6 Οἴποιβ, δορί [Π6 ἱπίογργοίδίοη ὸγ ψνῃοἢ 1 
σοπίοπά,. ἴῃ Μεαίῃ. 46. τὸ περὶ πολλῶν ἐγχυνόμενον 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν : δῃὰ ἴῃ (ἢ6 ῬΆΓ4116] μαββαρα ἵπ΄ὸ 
Μαγκ 14, 24. Α]πχοϑβί 41} (μΠ6 (ὐοιηπηθηίαίογβ ᾿πίοσργοί 
}»γο οπιμίδιιδ. ϑοπιὸ σϑ] θγαϊθα ΟΠ 68 δβϑ ἢ ἴο 1 {86 
86η86 ΨΠΙοἢ 1 ἤάνο ἰαἱά ἀονῃ ἀρονθ. [Ι}ηἡ Μαίιῃ. 20, 
16. πολλοὶ γὰρ εἰσὶ κλητοί, [6 Γ6 18 Ἔν ΔΘΠΕΥ ἃ σομηρᾶ- 
Τίϑοη Ὀοίνθοη (ἢ6 ὀλιγοὶ δηα (Π6. κλητοί. Ϊη οι. 
8. 20. εἷς τὸ εἶναι ἀυτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς, 
85 8|30 'η Ηθργ. 9, 28. (ἤσγο 18 ἴ[η6. ἐαοΐξ σΟΙΏρΑΓβοη 
αῦονο πηϑητοηθά. Τῇα 88Π16 ὈΓΙΠΟΙΡΙΘ 18 ΔΡΡ 6806 
ἴο δοῆια ο8368 ΠΟΙ πολλοὶ ΟΟΟΌΣΒ ΨΠΠ (ἢ6 ΔΓ] 6 : 
48 Βομ. 12, δ. οὕτως οἱ πολλοὶ ἐν σώμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ. 
Ιη οἴδοσβ, ἤονγανθῦ, οἱ πολλοὶ 5]: 68 ἠοῖ αἷέ, Ὀυΐ 
ἐδο γοοεί. ΤὮυ8 1 νου υπάογοίδηά Εοπηι. ὅ, 1ὅ. 
εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, ἱ. 6. 
4}} (ῃ6 τοπηαϊπίησ ρασγὶ ΟΥ̓ 16 ᾿ππτΔ ΓΔΠΘ. 1 (ΟΣ. 
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10, 88. μὴ ϑητῶν τὸ ἑμαυτοῦ, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλών, ἵ. α. 
(8 τοβί οὗ ΟΒυβδηβ. [ἢ Θχδοῖίυ [86 58116 ΙΔΏΠΕΟΥ 
[1 ηά οἱ πολλοὶ 864 1ηὴ Τπυοσγά. 1, 38. εἰ τοῖς πλέοσιν 
ἀρέσκοντες ἐσμὲν, τοῖς δ᾽ ἂν μόνοις οὐκ ὀρθώς ἀπαρέσκοιμεν. 
6 δῦανα Ῥδββαρθ8 δῖ6 θυ αἰ ἴοδα οὗ ἐδ Ναὸν 

Τεϑδιαθηΐ ἴο ψῃιοῆ ἰδ6 9688 ομπος ἢ88 Ὀδθπ 
Ποά ; (Βουρῆ, 481 γιὲ 1 ἢανθ βῃομῃ, ἐν μϑο αμέ ν 
ΒΟΟΣ πολλοὶ, ΟΥ οἱ πολλοὶ, ΘΟΥΘΙ ὈΟοΆσα ἰπαΐ 5686 

ἴῃ (6 Οἰαϑδιοαΐ πιἀτὶϊοτϑ 185 δποίμοῦ συοϑοα. 1 δὰ 
Ἰποπηθά ὑὼ ἸΒ1Κ (δὲ ἐδ γΥ ἀο ποέ, [πουρῇ (δα οου- 
ἈΓΔΙΥ [845 Ὦδδῃ τηδίηἰδίῃθα ὈΥ ΠΊΔΩΥ ὨΙοἰορίδοι ; 
6. 4. ᾿θαδλη. ἰῷ 818 [χ. οι. ἴῃ ν. υστιίθϑ χολλωὼ. 
ΒΕ506 δϑδ μτῸ πάντες. Ὑϑί, Ὅροῃ Ἵχϑιηϊηῖηρ [ΠῸ ΡΔ48- 
ΒΑΘ 65 οἰϊοά Ὀγ 1, (ΠΠΔά, Ρ. 95. Υ΄. 212. Οάνγϑ8ς. τ. 
894. φ. 867.) ἔ ἀο παί θηὰ {δὲ πον βθδᾶσ ἰμδῖ ϑεΏξα. 

ΟΒΙυβΠοΓ, ἴῃ [(6Χ. οἰΐεβ ἔλιείδη, 1, 44... μάρτυροι. 
γὰρ σὲ παραστήσασθαι πρὸς τοὺς πόλλους ἐβόέλω. Βυὲ 
τι τ. ἈΠ6 ΓΘ [49 [Π6 Βᾶ6 5 ρη1Ἠοδ.ΙΟη 85 ἴῃ. ΤἘπιογά.. 
ϑίνονο. οἱϊθα, δῃὰ οι. ὅ, 16. 1 ἕοε. 10, 98. 1. 6. 
σρίοτὶ. ὁδιηῆεθ Ογοηονέιδ, ἱπάσοοά, πιδὶπἰβιη θεὲ ἐἰκδὲ 
1 Ε΄" ὰ ῬΆ988 5,68 Οὗ ΑΙτίδῃ οἱ πολλοὶ δα (δδὲ 580,86; 
1. 6. ἔχροά. ΑἸαχΧ. 1, 8, 2, δῃηά 7, 190,14. Βυὲ ἐδδεα 
τοὺς πολλοὺς 5 ΜΕ6}1 τοηδοξοά Ὀγ Νυϊοφηίυς δοὰ Β.8- 

αἱ, δος πιμίέοσ, [0556 τηδην, ἰπδξ ρορυΐουβ βαίΐοη. 
ποκον ἰπαί Ὠοῆδ δβοιι!ὰ ἢανθ ορα 8 ραβϑαρθὰ οὗ 

Ἔγτείθυϑ, οὐδ Ὀγ Ρ]αίο ἀβ Εδρῦ!. 778. Α. οὔν᾽ εἰ 
παλλὰ ἀγαθὰ κεκτημένος, : Οἡ ΨἝΙΟΏ Β]αΐο γϑεηδγκβ,. 
εἰπὼν σχεδὸν ἅπαντα. Βιυῖΐ ἰξ (Βοτὰ εἰσηλθεθ φόνῳ 
ηισπῦ.- 

. 80. δύα τυῷλεΣ. ΜΌΟΘΒ 848 Ὀδοὴ βδἰ Ὀγ βοῆνα (οπι-. 
ταϑηίδίοσβ, ΨἤῸ οηάφανουῦ (0 ἀδνίβ6 τηϑίβοάβ ο τϑ- 
σοθοἢπρ; [ἢ 6 τα ἀἰβογορϑηον νος ἢ Πογα βυθϑἰείρ. 
βθεύμορῃ ({ς δοσοιιηΐβ οὗ (η6 αἀἰβδογοης Ενδηρο ϑί8. 
(δες τοῦ, (ἰδἰνίη, δηα οἴ θγβ, δρ. Ἐ}5816γ.) 1 πὶ} 
ΟΠΥ πιθηξίοη {π9 Πγροίπεβὶβ οὐ ΕΛ ΒΥ πΊΉι5, 85 ΒϑίὩ 
Πμμαείο υβηρίοοά, δηᾶ Βοιῃ ἱηροοϊους ἀπά οαμάς 
οη [8 δυϊδογγν οὐ Οβεγβοβίοιηῃ. Ηθ ςοπ)δοίυσας 
ευαί (6 ἈΠ μὰ τῆδη ἴη Μδγὶς νὰ5 ἀἰδνρθοί ἴσου {8666 
τνρον-απᾷῇ ἐπδί [π 0 ἀπ 6 βροίςθῃ οὐ ὈγῪ [Δ ᾿ς ἀδαγοῃς 
ἔτοιῃ (86 αὔθ τι ϑϑςοηθα ὃν Μαῦὶς. Ἐοσ, βαγα ἢ, ἔἶνε 
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ὁ88 Οὗ Μδγῖκ γον ἤοόνῃ ἢ14 ζαγοηΐ, οὐὔἵ οὗ Θχοθϑν 
Βῖγο δείο, 8η64 γοοαϊνϑα {86 οὐτα εὐὐζίοιμέ ἐοωσὰ; Ὀὰς 
᾽6 ἴῃ κα, ταῖμοῦ 88 (ἢ γιδὲ 88 σοιῃϊηρ ἴ9 Φευίοῃο, 
δηά ποῖ ἀεοραγίίην ἔγομι ᾿{, τεσαινοα εἶ οὐσθ.. 

Ὅη {686 νᾶγίδιοηβ Βοβθηπι. μα Καΐπραὶ τοιραγίκ, 
{παῖ (ΠΟῪ ἀγοβα ἔτοιη (Π6 ἀϊνογϑευ οὐὁἨ ογαὶ ῃαιγαίοῃ, 
886 {81 86 ἢ {{ΠΠ|Ππρ’ ἀἸΒογορδῆοίεβ, Ὑ ῃ]οἢ 800 ρϑῦρθ- 
8} ἰουπά 1 (Π6 Ρδβὶ Ὠιβίογίμη8, ἃγθ οὗ Π0 τηο- 
τηθηΐ, δηά τπᾶ0 [Ὁ 18 ηοΐ ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ (0 ΔΩΧΙΟΆΑΪΥ δας 
ΔΘ Γ σοπ)]θοίαγο8. ὈΥ̓ ψ ΠΙΟἢ δυο ἢ αἰ νοβὶ 805 πᾶν θ6 
ΤΘςΟΠΟΙΪΘα ; δηά (δ, 85 ἰ6 ογβ 11} οὗ ἀἰδέογέαῃς 
18. ποῖ ἀἰϊπιϊηβηθα ὈΥ βυοῦ, Ὀὰΐ ταί 6 ἰῃαγοββοα, 80 
Ψ}11 ποῖ (μι οὔ [86 Επνδηρ 6158 Ὀς δἱ 8}} δῇδοίοά. 

81. ἐπετίμησεν---ἴνω---ΤΟ Κοα {6 πὶ Ὀφοαυβε, Ἐν. Τὶ 
Βιιι Οδρθθ}} 88 τΏΟΤΘ δοσυγαίον σοβάθγοᾷ ξΐ, 
οματροά [ποτὰ {Πι8ὲ (ΠΥ 8Π0}}} 4, δος, 116 ψ16}} τϑιμδεδι 
“«Τη6 Πιἰδιοτίδῃ βυγοὶν ἀ14 ποῖ τηθϑῃ ἴρ ᾿ἴϑι)6 (6 
ῬΟΘΥ πῆρ ἴὸγ {πο ῖγ πηρογίηϊγ. Οὐχ 1,ογά, οἢ δε 
μϑνα τεμϑ σοι θη δα βυςσῇ ῬΡΟΓΡΙΡΗΥ: ΒρΘΙ ΘΕ ΠΊ6 68 
ΘΧΡγοββὶν ἴῃ πογάβ, 8η4 ΔΙΑ 9 ὮΥ τη Κρ ἘΠ9 ΔΡμ]}-- 
σϑΓΊΟῊ δ σοαϑ8Ὁ]. Αηά 80 Ε Πγεξιβ8 ἸΟΟΚ “; ἔοσ 
ἢ οὔβογνοϑ ἰῃ (ῃς [0] οσίηρ υϑγὺ Ὀρδυί δι ἰληρσυᾶρο: 
Ὅρα καρτερίαν, τούτους μιμησῳῴμεθα καὶ ἡμεῖς, οἱ πετη 
μένοι τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς, καὶ κράξωμεν πρὸς αὐτὸν 
ἐξ ὅλης καρδίας, κἀν ὑπὸ τίνων ἐμποδισθώμεν, ἐπιτείνωμαεν 
τὴν δεήσιν, καὶ μὴ ἀποστῶώμεν, καὶ πάντως κόμα 

᾿ φύφδη, οὖς καὶ φῦτοι. Οἡ [18 οὗ ἐπέτ. Οὐ ήρυο!] ἴμα 
οϑρίοιϑυ ἰγοαίθά οἡ Μαγὶ 9, 456. . 

84, ἀνέβλεψαν αὐτῶν οἱ ἀφῆαλμο. ΤΠ6 δοῆβς ἰδ, 
«Ἅ )ῃ4 8 Ογε8 γεοοὶνοα (Ποὶν βἰρει." ὴ οἰβξοίη οατὰ- 
ΡΆΓΕΒ Ρ]φίο ΟΒαγιί δ, ἀνέβλεοψς τέ μοὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς 
ἀμήχανον τί οἷον, καὶ ἀνήγετο ὡς ἐρωτύίσῳν. 

(ΗΑΡ. ΧΧΙ. 

7.6 (ο]ονίηρ Ἰαἰτοἀιοίογυ οὐ ϑογυδίοἢ}5 ἢ {δὲ8 
ΟἸΙαρίον δγο ἀεγινοά ἔσοιη Εϑθηιηυ θγ 8δηά Καυϊποεὶ. 

Αἰποῦρ (86 ῥτγιποῖρϑὶ δοίϑ οὔ «{ϑϑυ8 το ὕ6 
τοοκοηρὰ {18 1Δ8ὲ δηά ϑοϊθιῆη φηίγυ ἰοΐο «{φΓι16816 88, 
ἉΠΙΟἢ 4}} (Π6 ἔους Ενδηρο} 1515 αν (πουσξ γα γν 
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οὗ Βοΐηρ οσοτμηπἸοιηογαίθα, Ετοπὶ [ἢ |8 Θηίσυ οὔ 96 808, 
υηΐσ {πΠ6 ἀνδηϊηρ οἢ Ψηοἢ ἢ ψγ88. Δρργεῃϑοηάθα ὈΥῪ 
{Π6 796078, 15 ἃ Βρᾶς6α οὗ ἥνα ἄαγβ8. 1 ἼΘΓΘ ἅγα {Π086 
10. ΟἿΓ {ἰπ|68 ψγῆο σΑἰ απ ὨΙΟΌΒΙΥ τοργοβοηΐ {πᾶΐ «681. 
οηξογίαἰποα ἃ ΠΟΡ6 οὗ ουπαϊηρ᾽ ἃ ἰοΠροΓ] ἀ ΟΠ ΠΊΟΗ ; 
(πα΄ Πα διιπδὰ δ ᾿ἱηπονδίϊοη 1 ρονογηπηθηῖ; δηάᾶ 
(ἢ8 γᾶν οσσδβίοῃ (ο ββϑαϊξίοη. Βιυῖΐ ἔδοίβ γοίμία 
{Π18 θ486 5ἰδηάδγ. ἘΕὸσ ἀυτγίηρ ἴΠ 686 ἔνθ ἀδγΥβ .[688}8 
ἀϊὰ ποίπίηρ Ὀὰΐϊ ψῃαὶ μ6 δὰ Ὀδθη ἀοίηρ ἴῸΣ [ἢγθ6 
γοδῦϑ Ὀθαΐογα ; Π6 αἰπηθὰ δί ἢ0 ἱπῃονδίοῃ, θυ σοη- 
ἀυςίοα ΠΙΠΙΒ6] ἴῃ 8 ΟὟ ὈΓΟΡΟΓ σπαγδοίοσ. Ηθ 
ἀοοϊαγοά, ᾿πάἀδοά, τηοτο ἀἰβιη Υ τΠΔη Π6 δὰ ΟΥΘΡ 
Βοίογο ἄοπο, (δαὶ 6 88 ἴῃ 6 Μοϑϑιδῇ : δῃπά τηδάβ ἢ 15 
ΘΠΙΓΥ ἰηΐο {Π6 ΟἸΕΥ ἀπ ἀδι ρυ0]1ς δοοϊδημδίίοπθ. Ηβδ 
Αβϑυ 6 α ἱπἀ δα ἃ βίηρσιυϊαν σμέλογὶν; θαρδῃ ἴο ὍΔΓΓΥ 
ἢ: π.56 1 ὙΠ ϑοπιθίιηρσ οὗ ἃ τουδὶ αἷἱγ; Ὀυΐ 80 ὩΣ 
ψ88 6 ἔγοπι δχοϊἐηρ Βθά! }!|0η, Δη4 8ΕἰΓΓΙΩρ ὉΡ ἰπηο- 
νδίϊοῃ, [πδΐ ἢΘ6 γοιηονθα 848 πηι οἢ 88 ΡΟ8510]6 ΘΥΘΓΥ 
ΒΒΡΙοΙοη [Π80 6 ψ88 δῇϊδεί!ηρ' [δ ρογαὶ ἀοπ)ηδίίοη. 
ἜΟΓ (88 ψα γοδὰ ἢ [λκῸ 21, 37.) ὈῪ ἀᾶαν Πα ἐδυρδί 
ἴη (ῃἢ6 Τορὶα ἀστὴρ (Π6 ἀρονθ ρογοά ; Ρυΐ κἱ 
Ὠἰρσῇε γοιγοα ἔγοπι {π6 οΥ ἰο ἴΠ6 Μουηΐ οὗ ΟἸ ν 65, 
Βρεῃαϊηρ (Π6 {Ππ|6 ἴῃ 850}1{π|46, ταπιοῖα ἔγοπι [Π6 ὈΙΒΥ 
οσοψά. Απά πον, δίϊοσ μανίηρ (ὉΓ [ΠΓΘ6 γ68γ5 ἄοηθ 
{ΠἸῚρ8 ὙΒΙΟἢ πε πάσα ἃ ΡῬογϑυδϑίοη δαὶ ἢ6 
ψγ»Ὶ5 [6 Ὀτοιηϊβοά Μοβϑίδῃ, 1 ψὰ8 πον Ὀδοοπῖς 5 
ἀπίν, δηἀ νυ ὶβῃ, ἴο σᾶκα ΡῈ]. Ῥγοίδββίοη οὐ {88 :; 
ν Ποῖ, ᾿ἱπαάθοά, [Π6 ζ26νν8, εοἱέλ τοοξέμαθ ΟΥ̓ ηιὲπά, 
τἰρσῆς αν Ὀο]] δορὰ ἔγοιη [18 ψογάβ απ ἀθθάβ. Βυϊ 
ἴῃ 8}1} {ΠΙηρδ Β6 80 ἘΠ] πεν ἢ1π|56 1}, (δὲ 11 Βιου]ά 
ΘΑΒΙΥ ΔρΡοδῦ [πὲ ἢ6 αἸα ποί αῇδοϊ ρο]ῖοαὶ ἀοιηΐ- 
ὨΙΟΠ, ΠΟΓ 88 βυςἢ ἃ Μοββῖδῃ 85 [86 0678 δά ἢρυτοά 
ἴο ἰΠοιηβοῖνοβ. Ἐλοβθῃμη} 6 Γ. 

ὙΠπουρῇ «96808 ψν88 ἀνάσα {πδὶ ἢ18 ἀθδαίῃ νὰβ ἀ6- 
ογθοά ΒΥ {Π68 96 ν 15} τυ θῦβ, γε Π6 ργοσβϑάδβα ἴο ςεἾ6- 
Ὀγαίθ {Π6 ῬΆββονογ δἱ 7οθγιιβαίε, δῃά πηδάδ ἃ βοϊϑιηη 
ΘὨΓΓΥ 1ηἴο ἴδ6 οἰἷἶγ. [1 σἀπηοῖ, Ὠοννανοῦ, Ὀ6 {Π6γοὸ- 
ἔογθ σοηϊοηάρά {Παΐ, ᾿πῆδπιοά ψ ἢ ἀοβῖτο οἱ ρίογυ, 
6 ν᾽8 ὑγοάϊραὶ! οὗ 116, δηά ψ ἢ λπδιῖςαὶ ἱπηροίυο- 
5. {Υ Τυβῃθα οἡ ἀδαίῃ. Αοἰυδίοα γαΐῃογ ὈῪ 1Π6 πο- 
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δ]οϑὲ ἱπαυσοιηθηίβ, ἀπά ἴῃ ογάθσ ἴο ἀἰβοῆαγρα (ἢ 6 
ἀν δη]οϊηρά οὐ πὶ ὈΥ ἢ18 ΕδίΠογ, ἢ6 Ἂχροβεά 
ΠῚ Π1561 ἴο [Π6 βῆδγθ οὗ [15 δηθῃ θ5, 8π4 δησοιη- 
(ογοά ἀοδίῃ {856}, 1ἴ νὰ58 {Π6 ν ]8ἢ οὗ .06808 {παῖ [ἢ 6 
86 6415 οὗἉ 58] υἱάτγ ἀοσίγίης ΠΠΠογίο βοδίίογοὰ ὈΥ ἢ] π- 
561} 5βῃου]ά θ6 βργεδά ἔδλγ δηιὶ ν]άθ ; {παι [Π6Ὺ 8ῃου}ά, 
αν ϑαίἀϑέ (Π6 Ὠρανίθϑί σδί 168, ΔΌῸΠἀΔΏΓΥ 
βου} ; δηά {Π6 δνθηΐ ΠδΡΡΙΪΥ σογγοϑροηαβα ἴο ἢ18 
ν]8η65. Βυΐί 1 να ἔΌ]]ονν ἢΙΒίΟΓΥ 88 ΟἿΓ ρσυ!ὰᾺ6, 6 
ΘΑΒΙῪ ἀἸβοογη {πδΐξ {Ππ6 σᾶιι86 οὗἉ {ἢ18 Γαρ! ἃ Ὀγοργεββ 
δηά ρῥγοραρϑίίοῃ οἵ Ο γβδημν, {πΠ6 σαυβα οὐ {ἢ]18 
ᾶγάουγ δηα οοηβίδηου οὗ (ἢ γιβι 8. [Ὁ] Ονγοῦβ ἴῃ ]ιο]ά- 
ἴηρ ἴλϑι δηὰ ἀ 586 η}} ηδ 1 Πρ 80 84 |Ἀ ΓῪ 8 σο]ρίοη, νγ88 
ποΐ {Π6 ἜΧΟΙ Θποα δἰοπα οὗ πεῖς Μαβίοι᾽β ργθοθρίβ 
Γαϑρθοίίπρ [Π6 τηογὰὶ ἀυξ!68 δηὰ οῇῆοθβ, θυ 68ρ6- 
οἶδ! γ ἐπ ἤγηι ρογβιιδδίοη {ῃδὶ ἢ6 ψ88 {ῃ6 Μαεββίδῃ, 
δηα (πδ΄ Πα ψοι]ά δὲ βοπια [πΐυγα ρογοα σγοίγη ἀπά 
τονατὰ ἢ18 ἀυ{Π{}] δηὰ (10 1} ἀϊ8ο 1 01]65 τ ΡοΓρο- 
8] ἔε]Ἰογ. ὙΠ 96 ν8, 88 Ψογβῃ ρροῦβ οὗ [ῃ6 ὁΠ6 
τυ Οοά, οχροοίϊοα (ἐπουρῇ [Π6 Οφηθ]α παίοἢβ ἀϊὰ 
ποῖ) ἃ Μεβϑβίδι) ; δῃά (18 ἤἢορθ ν88 γαϊβθά, ποι 8ῃ 64, 
8δη4 βιρρογίθα Ὀγ τῃ6 Ῥιορἠοίβ οὗ ([Π6 ΟΙά Ταβία- 
τηθηΐ. Ἢ .681.8, 1η ΟΥάΘΓ ἴο ἀνοϊάὰ (Π6 5ῆδγοβ οὗ ἢΪ8 
ΘΏΘΠ168, Ππαα τγοϊγοα ἴο 8οπὶ8 οἵδ σουμίγυ, ποΐ 
οὨΪγ ψου]ὰ {(Π6 96 νν8 πᾶνε βίγονε ἴο ἀθβϑίγου ἢΐπὶ ὈῪ 
ΓΙΘΔΟΠΘΓΥ, 88 ἃ σοηαδιηηδά ογηηδ], Ὀυΐ εἰ ἴῃ 1Π6 
Ργοπιυϊραίίοη οἵ Ὠ18 ἀοσίγηθ ἢ6 νου] πᾶνο ἱποιγγθά 
[Π6 Παῖγθα δῃηά θῆνυ οὐ [Π6 Ὀγίββίβ; δηὰ ἔῸὉΓ {π8 
Βα οὗ ργϑβογνιηρ Π18 8 Π6 νου]ὰ ἢανα θθθη οοπ- 
ΡΘΙοἀ ἰο ἀοἰίνον [8 ἀοοίγπα ἴο ἃ ἔδυ Ο"]υ, δηά 
ἴπο86 ἀ15801}168 ἐπέογίου δ αὐηιδοϊοηῖδΒ. Βαϊ [π6η [6 
σου] ποῖ πᾶν νἱπάϊοαίοα ἢ 8 οἰαίτη ἴο (86 ἀϊρσηῖϊ 
οἵ Μεββίδῃ, Εογ 1 ψὰβ 1η Ζιάφα [Πδὲ [πΠ6 Μοββίδ 
ψ»ὰ8 ἰο σοί ἔογνασγά δηῃά ογϑοΐ ἢ18 ΚΙΏΡΟΠ : ΠῸΓ 
ψου ]α 411 {Π086 ἤορθ85 δηὰ δχρϑοίδίοηβ οὗ «6815, 88 
Μεββιδῆ, ψἤϊοῇ ἢ15 [Ὁ] Οὐ 6 ΓΒ πουγβηθά, (4ηἃ ψΒὶςἢ, 
ὙΠΘὴ ἢ6 ἢδΔα ταοίυγηρά ἴο [Π δηἀ ἀβοθηαθα ὕδοκ ἰσ 
Ποανθη, ῥγονϑα {πεῖς βίγοηροβδί ὌἽχοϊζοπηθηΐ ἴο νἱσίι8 
δῃἃ σΟὨΒίδποΥ,) δᾶνα {(Π6η Πδά ρμἷδςθ. Βιΐ 18 {Π68 
Ῥτγοραβϑίίοη οὗ (ἢ τ δ Δ Ὑ διηοαρ 96 0}18 88 Ὑ:}} 88 
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Οδηίο8, δρᾶ {πὰ ρσοῦσγαὶ γοξοτιηδίίοη ἀδροηάδηϊ οὐ 
ἱξ, δὰ Ὀϑϑὰ ἱμίθγοθρίθά, (ἢ ἐτυ 5 οἵἉ 4}} (ἢ ἐπβίτυς- 
«ἰοηβ ψῃϊοῖ ΟἸγιϑὶ πδάὰ νἱϑηθα (ο 6 οβίδο  ἰϑποά 
του ἃ ἢᾶνα ρογίδιθα. 6 η, {πογοΐογς, 968118 ροσ- 
οοἰνορά {παῖ πα Κιαράοπι οὗ τυ δηα νἱτγίι6 ταιβϑὰ 
Ὀγ δῖπι σου] οηἱν Ὀ6 Θβιδ Ὁ} 15Π 64 δηα οοηῆτγταρα ΒΥ ἰν5 
ἀοδίῃ, δῃά {ῃδὶ ἔγζοπι 1 δάναδπίαραθ πλοϑῖ ἰγαηβοςῃα- 
δὨτν Ὀοηοβοϊαὶ νου] γοάουηα ἰο [ἢ 6 ὨμππΊδη ΓδΟδ καὶ 
δά (Ππογοίογο ἰῃδϊ ἢ6 τηιϑὲ οἰζῆοσ δοδη0ἢ ἢ 8 ΒΟΙγ 
οἷδεθ ογ τηροῦ ἃ οὔθὶ ἀθϑίῃ ; τηονοά ὈΥ σοὶ βίοῃ, 
διὰ ἱηἀυςοαά Ὀγ π6 Ρ685[ δηά πηοβὲ υπηδηδ σου 865, 
δηά σοηέογιιδοϊν ἴο ἢ 6 ν1}}} οὔ Ἰιΐ9 Εδίμογ, ἢ6 νοϊαηέμ- 
εἰν δηὰ ψ ἢ ἐγδηα } γ ἀδἰνοσθα ἢ πγ86] ἢ ὡρ {0 ἢϊς 
δῖ8 ροτγβϑοιίογβ. δηα Ὑἱϑ θα Ὠἰπη86} οροάϊεηϊ απο 
ἐθαςθ. Κυϊηοεί. 

Ἄοῖβ86 1. Μαίον, Μαγίς, δά ΓὺΚ6, το Ρᾶββ ὈῪ 
ἔῃ 8ι]ϑῆςσα {Π6 ἰδίου οἵ {Π6 ταϊβιηρ οὗ 1.ᾶΖᾶγυ8, ἤδνθ 
ἔη {ποῖ παγγδοη Ἰοϊπθά τ ῇμδί 9681. ἀΙἃ Δ ηΩ 5818 αἱ 
δογῖοπὸ ἢ ἢ18 ἰγιυτρἢ 8] οηΐγν Ἰἴο [Π6 ΟἹ, 48 1 
ἰα δα οοπια ἰο ΦΖεογιβαίθπι δίμθ αἱυεγέλομίο. Τῆς 
παγιδίίοη οὗ Ζοϊηῃ (εἶ. 19.) 18 γμέον. ἨΔ τοεϊαῖθξε 
ἐμπαῖ ΟΠ γί πλδὰθ ΠῚΒ βοϊθ πη ΘΗ(Υ͂ τηΐἴο (26 οἱγ, 
δἴζος ΠΝ ΠΡ ΤΕΠΆΙΕΝ οὗ βυρρεσ δἱ Ββίβδηγυ (19, 2.) 
Μεαίϊπον, Μαεκ, δηὰ 1κΚ6, ρηςοη [14 ΘηςΓΔΏς9 
δοΐονο παῖ τηρ4]. (866 Μαδι, 24, 1.) Βυΐ 11 15 60 ζ- 
81, ἴγοιὰ ΟἾΠΘΓ ῥᾶβϑβαροϑ, (δ) [ἢ6 Εἰνδηρο δίς, δηά 
ΘΩΡΘΟΙΑΙΪγ Μαίίον, ἀἰὰ ποῖ δἰνναγβ ἔοϊονν [6 ογάϑε 
θ ἐϊπηθ ἴῃ {61 παγγαίίοοβ. Κιπμηοοί, 

1. ἦλθον εἰς Βηθφαγῇῆ. Μαγὶς ἀπά Ι[λικο 444 Βηϑα- 
ψίαν ; 1πατϑίοσγθ ψὸ πῇ. ἰηἰεγρεοί ἐδι156, (παι (}6δι}8 

- Ρμιοφθϑαβα (0 (ῃ6 οοῃρῆπο οὗ ΒοίμΔΌΥ δηά Βει ρα. 
1. τὸ ὄρος τών ἐλαιών. Τῆς Μοιιηΐ οὗ ΟἸίνεθ, πἢϊοὰ 

τ δ8 Ἄρουΐ ἤνα βίδα ἴα οαβὺ οὐ [ὴ6 οἵγ, [{ ἀρχινοά 115 
Ὡς ῥείμορδ! ν ἔτγοιῃη 18. ΟἸ᾽νθ5; ὑυΐ ᾿ξ ρῥγοάἀιιοσρα 
αἶβο ἢρϑ δηὰ ρμραϊπβ. σδπος {Π6 πδίη Βείπρηαρε 185 
ἀρογινοά ἴτοιῃ ΓΛ, τορίοη οσ ἰσασί, δηά 39, ἤρ. 
ΟΦ, ὄνον. ΤὨδί, ἴῃ {Π6 Εδδί, 85565 ψοσα υδ04, Βῃά 

Β{1}} 46, ΟΥ̓ ῥγίῃορϑ δηΐ οθ΄ Ρογβοη8, ἰ8 Μ}6}} Κηονη, 
ΤΠ 6 ΣοΆβΟἢ Τη8Υ Ὀ6, (δύ ϑιγσία [88 Πεν ὺ θθθη 80 [8: 
νουτθΐο (ο (ἢ 6 Ὀτοϑῇ οἱ ἰοζδθβ 85 (88 πεὶηρουγδαο. 
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ΘΟ ΣΙΕ5, ἐῤῳάφο Ἐργρί. Ἤδποο {πὸ ἤοσβθβ ΨΟΓΘ 
ΓΕβεγνοα [ὉΓ ψὯΣ, (16 8858 ἀοβ! ποαά ἴο {86 ρυτγροθος οὗ 
6866, ΟΥ ψ ΒΙΟΣ 11 τσᾶβ Ῥτονθγῦ!8}} γ (ἢ 6 ϑγιηῦοὶ. 8568 

ΟΝ Ρυδ;, Ηδδβϑοϊαυλϑί, Πδσγπηογ, δηά Κυϊηοορὶ. 
ῷ͵, πῶλον. Μαγῖς δηὰ 1λκΚα δαὰ, οπ εὐλὶοΐ, πουθν" πιαη 

ἀαα ξαἱἰ. Κυΐῇοεῖ οὔβεῦνοβ, πὶ γϑϑγ!]ηρβ Ὠϊοἢ να 
ΠΟΥΟΣ ὈΟΓΣΠ6 {86 γοῖκο, δη ἃ ἢν ὭδνοΓ Ὀ6Θη δ ρ]ου θά 
[οΟΓ ΟΟτμηοη ῬΌΓΡΟΒΘΟΒ, ΔΓΘ Γαβϑοζνθα [ῸΓ βδοῦθα 1568. 
δὲ Πουΐ. 21, 8. 1 ὅδη) 6, 7. Ηογαῖ. Ἐρ. 9, 92. 
Ον!ά. Μει. 8, 12. ΨΊγρ. αδογρ. 4, 640, 5651. Ματκ 
δα [λλἰκ6 ἀο ποί γιοηέϊοη ἴῃ 6 858 415 Ὀγσγουρῃς. Βοίϊι 
ΔΓΘ Βρϑοιῆθα ἴῃ {Π6 Ῥγορῆθου οὗ Ζϑοθαγιδῃ πὸν ἔυ]- 
6]1οἀ, δΔηὰ ψῇϊοῖ 968115 μαά ἴῃ τη. Τῆι Ὗ οἰβίοίη 
νν6}} γσϑιηλγκβ, [Πα (Πγιϑῖ, ψ ἢο Ὠδα τη866 {118 ἸΟΙΠΓΠΘΥ͂ 
οὔ ἴοοϊ, οου]ὰ ἢᾶνα δοςοτηρ !8Πηθ6α {Π6 γεῖ γοιηϑί Πρ; 
Πἰβίδποβ (1688 {ΠπΔῃ ἃ ϑαθθαι-ἀδγΒ ἸΟΙΙΓΏΘΥ, ἱ. 6. να 
θ18414). Ὀυΐ ἢδ οσ΄οβα ἰο θ6 οοῃνευθὰ οἢ 8ῃ 488 θ6- 
σλυϑβε οὗ {πῸ πιψοίϊο δἱρηϊβοαξίο. 1 ΘΘΘΤὴϑ ἃ νΟΙῪ ἰΠ- 
δἰ ρέα γϑιηδεῖ οἵ Καϊποοῖὶ (τοῦ ΜΙςἢΔ6115 ΒΙΡ. Η6}.) 
(δαὶ (γίϑε ἀουρεθ58 ογἀογϑά (6 4588 10 6 Ὀγουρῆϊξ, 
ἐμαὶ 186 οοἱς τῖρῃς {Π6 τηοτα τϑϑαν [Ὁ] ΟἿ᾽ Ἦ18 ἀ18- 
εἰρίεβ. Τὴ 885, ᾿πάθοά ἰοϊοννοα ποῦ οοἱ( ἔτοπι ἢ 6 
ὨδίιΓαϊ! στόργη (ἃ8 ὙΠΘΟΡΗγΪδοΐ βϑϑγ8, ἀγομένω γὰρ 
τῷ πώλῳ συνηκολοῦθει καὶ τ μήτηρ) 5 Ὀυΐϊ 118 ἀο065 ποῖ 
ἔπεσ Ὀυΐ μι. (Π6 εἰγουτηδίδησε οὐρῆς θ6 Ῥυτροβοῖγ 
δχεοικίιὶ δροιΐ ΒΥ Ὀινίηθ Ῥσγονιάεμοο, νῇϊοῃ ψοσκβ 
Ὀγ βεοοπὰ οαυ868. ΕΚ γίϊι8 οὔβογνοβ, ταί Τπ6 γ 
ἰαιὰ Πδ6πὶ προ Ὀοΐῃ {ἢ 6 485 δηα (ἢ68 ςοἸζ, ποῖ Κηον- 
ἐφ οἱ Ὑξοἢ οὗ ἐποι ἢ6 ψου]α οἤπ86 ἴο 6 οαττίθα, 

8. καὶ ἐάν τι ὑμῖν εἴπῃ τι. ᾿ΓῊϊξ ἀρΡΘΑΓΒ ἴ0 118 8 
Ἡδοῦτον ἰάϊοπι, ΠΙΡΏΪΥ 6]]Πρ016 4], θὰ ΘΧΘΟΙΌΥ βέπε δῦ 
4ο οὔδ ἰῇ οὖν οὐ ἰδηρσυδμα. Κυϊποοὶ ἰγϑηβὶαΐεβ, “ 5] 
418 νῸ8 ἐαυριθῤυ τκλδο :ἢ Ὀυ1 ρτγϑίος Βσθθηπλ θοῦ Ἐ 
ψογβίοη, εοηέν αὐέτενῖξ, οὐ ἰμπαὶ οἵ Ριβοδίοσγ, δὲ 
ἀεέμν' υοαὲ αὖ ἐποίϊέξδιιο. “να ΕἰΠΠρ618 την 1πάδοα θὲ 
ΑἸἸεὰ ὧρ ναγίους!γ 9 εἰἴμεσς ΒῪ πιο γηρ ἐπα νοτῦ; οσ 
ΤΥ ἘΕΓΙΡΕ δὴ) ἸηφεγΓοχαίνο βοπίθποθ, 8ἃ5 18 (0Π6 ἴῃ 

τὶς δὰ [αἰκρ. 
8. ἐάν τις. Οπα ΠΕΙ͂Ν δχρεςῖ τίνες, θαΐ τὶς 15 οἴζοη 

αδοὰ ψἤθγε ἐδ ροίυγαὶ 15 ποί Θυιρίογοα.. νὴ 
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8. ὃ Κύριος. ΟΔρΡθ6}]} ΣΡ ΕΥ ἰγδηϑἰδίθς ἐλθ ηπα6- 
ἐδ", '. 6. ΟὟἦξ τηΔϑίοσ. Αῃ :πιϊίδίίοη οὗ {π6 Ηροῦτον 
Δ, ν ἢ ϊοῇ τθδη5 Ὀοίἢ ἰογα δηά πηδϑίογ, δηα ἰθδοῆοσγ. 
δο Μεαίιῃ. 7, 21. 8, 25. Μϑην οὐδε δχϑῃιρ[θβ δΓὸ 
Ργοάιςοα ὈΥ δομίθυβηθσ. [{ 18. υ8118}}γ0 (δ Κϑὴ 1ὴ {πΠ6 
86η86 οὗ οι ηι18, 1. 6. [Π6 Μοβϑβίδῃ ; δηά Βγυρ. οχ- 
Ροιπα8 (δα Πογά 9 ἐδο εἰπΐνεγδε, ἴῃ6 ον ο΄ ογάς, 
ἄς. Ὅμα (Ὠϊηρ᾽ 18 80 ΡΪδίη, [πδ΄ 1 δὶ 80ὙΡΓΙΒ6α (Πδὲ 
Μαικ]δπά (8ρ. Βονυ. 109.) 5Βῃου]α τηδῖα ἃ ρι1ΖΖ[α οὗ 
{π6 ραβϑβᾶρθ.0 Ηβ 15 ποΐ σογίδίῃ ὙθοίΠοσ αὐτῶν 15 ἴο 
6 ἴβκοὴ ψ ἢ Κύριος, οΥ ψηἶἢ χρείαν ἔχει, θυΐ Πα ῥτγο- 
ἔδγβ [6 “ον πιοῦν; (ἢ. 10 ΜΠ] τηθδη {π6 1, ογά οὗ ἐπδηὶ 
δηΐ 9 αἰΐ ἐλίπρ5, [6 ργορτίοίοσ οὐ [ἢδ6πὶ ψϑηΐβ [ἢ 6 πὶ ; 
νυ οἢ ν1}} τοαηονα (ῃ6 8405) {π6 [π]υδίϊςα οὈ]οοίοά. 
Βυΐ ναὶ ἐπ)ιμδέϊοο ὃ Τὶ ὰ8 Ὧο ργοδΐ ἸὩ]ΌΓΥ ἀοπ6 ἰο 
[Π6 ΟὝΟΓ, ἴο ὈΟΓΓΟΥ͂ 8 888 [ῸΓ ἃ τη1|6, δηα {Π6η 
ἀου 1685 ἴο δοά δῃηά γοίυγῃ 11. Βυΐί ἴῃ6 Ενδηρο- 
115818 ἀο ποὶ ἀδβοθηᾶ ἴο βυςἢ τηϊηυ(6 ΡΑΓι Ου]Δ ΓΒ ; ποΐ 
(ο πηϑπίίοη {πὲ 10 ἢ88 ὕδθῃ ΟΥ̓ ΠΊΔΏΥ. ΒΌΡΡΟΒΘΑ, δηπὰ 
1{18 ἰηάἀοοά ΠΙρΡΏΪΥ ργοραῦῖθ, {Πα Ψ68115 "ἢ [Π6 αἰ86!- 
168 ψεα ψγ6}} Κπον ἴο ([ἢ6 ομ6γ. Τδ6 οΟἴποσ οοη- 

7θοῖυτα οὗ Μαγκ]δπηά, πδιηϑὶν, [Πμδὺ {Π 6 ΓΘ 18. δῃ 8} 18] 0 
(0 {Π6 ἀβραγία, ΟΓΥ ὈΓΘβϑίηρ᾽ ἔογ (ἢ6 βοσνίςβ οἵ {πΠ6 Επ)- 
ῬΘΓΟΙ, 5 ὈΥ Πη68Π8 8Ρ}]1ς 80 ]6 ἦθγε. Ἰοάάσιαρσα 88 
ΒΏΟΜ ἢ [ὯΓ τΏΟΓΘ Ἰυαρτηθηί ἰη (Π6 [ΟΠ] οί ηρ ΓΟΙΔΓΚ: 
“ Ἴ ΠΘΓΘ 18 ΠῸ ϑρρθάσγῥαῃοθ οὗ (Ὁ τγὶϑι 5 1 θη αίπρ ἴο 
ΒΗΘῪ [18 Βονϑ σι βρη 1 (ΓΔΏΘΕΙΓΙηρ' (Π6 ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ οὗ 
{686 σγοδίηΓ6Β; δηαὰ {πουρῇ, πο Ἴδενι ἢ6 δᾶ ἃ 
ῬΟΥΘΓ (ο 6ο 1, Ὠΐ8 υϑυ8] ργιάρηςα ψουα ἀϊξαςοΐ Ὠΐπὶ 
(ο ψγαῖνε 1 δ ἃ {1π|6 ΘΠ 80 ἸΏΔΠΥ͂ ΘΟΥ̓ΘΒ ΜΘΓΘ ΠΡΟΏ 
ΠΣ [ῸΓ 6.}]. 

4. τοῦτο δὲ ὅλυν γέγονεν----λέγοντος. Ηφος οπιηΐα 8 
ΟἸ γβίο βιιηΐ 1η8{{π|ᾶ, αὐ ἀνοηία σοπηργοραγοίυγ αὐοά 
Ῥγβαιχοῦί. 16 ράᾶββδᾶρα οὗ Ζδοβαγιδὴ (9, 9.) οοῃ- 
(818 ἃ ρορέϊοδὶ ἀδβοσίρίοη οὐ (ἢ6 ροϊάδη 8ρ6, 1: 6. 
[Π)6 Μεββι8}5 Κίηράομι. (Κυΐη.)- Ηρα, 848 τῷ 2. ἤη 
12,14,1δ. χὰ να ποί [ἢ 6 σϑγῳ τὐογά5, Ὀυΐ [Π6 5656 
οὗ (Π6 Ῥτγορμδῖ, ψυοίεα, 88 ΒοΠ16 Β0ΡΡοΒθ, ἔγοση π|6- 
ΙΏΟΥΥ. ὅ66 Ονὐοπβ πηο6685 ΟΥ̓ Θυοίαίίοη. ᾿ 

ὅ. εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών. Α οἰΐγ οὗ δίοῃ, 1. 6. 76- 
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Ἀλβαΐθην, [8 1 8ηξ5. ϑθη, δ8 ΒδίηΡ' {Π6. τηθάς 
δαϊ δεατοά ράτε οὗ δεγιιϑάϊεϊη, 15 Ῥ (ὉΥ Βυγηπδεάοοϊϑ) 
ον Φογυβαϊ δία. [ε 14 ἃ βοδιίςβι ἥρθΓα υϑιιὰϊ ἱ τ ἐδν8 
ὍΝεηξαὶ τυτιἐθῖβ ἐὸ ῬΕΥΒΘΠΠ ἃ. ΘΘΒΈΓΥ ὉΓ ἘΠῚ ὑΠΠ16ὲ 
8 ψοπΔῃ, ἰτί, νἱγρίη, οὐ ἀδηρθίεν, 866 ΟἸδβὲ. 
ῬΒ4101. 5. ΝΕΙΙΒΕΙ ναὸ ἘΠΐ8Β ππονη ἐὸ ἐμα πόσις 
Ῥόδίβ, ββρθοί ἔν (ἢ ΕΟΥΥΙΦ ὁμό8, ΡΙΠαΔΓ νότῪ ἔϊ8- 
]αθηε! ν 8868 1}. 

8. τραῦϑ-- οἴη  {|8, Βα ηϑαοίαβ, ῥδοϊῆσιι5. (8ο ΜΆ. 
11, 49. [δ γῇ οὗ πιὸ, ἴον ἐραὺς εἰμὴ.) ΥΝ δἰδξοίπ εἰξὰβ 
Ρίηάι ῬγιΠ. 8, 124. ὃς Συρακόσσαισι͵ νέμει Βασιλεὺς 
Πραὺς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς; ξείνοις δὲ θαυμαστὸς 
πατὴρ. ΟΥ̓ {π6 οδἰγπορῪ οὗὁὨ τπΠ6 πογὰ το ἢΠά8 
Βόδηῃ ἐδ, ποιίῃίηρ, ἢονανόγ, Οἰθαυ δϑιδ Βῃρα, 
Ῥόέ ΡΒ 11 18 ἀδγινοα ἔγοτσι ξεράω. Ἔδα6 ρνίμιάγῳ ἀπὰ 
Ἰελαίηρ ἰᾶδα ΒοόπΒ ἴο θὲ ἤφωϊα, πιόυοαδέξ, ΔΆ υϑξὸν 
ψηϊοὴ Βαὲ 8 ρμράμδαφσο, Υἱ8] ἀρ, ὅκα. θοιῇ 'π 8 δυσί 
ἀηα ϑδαά 5688. Οἱ, εἰπὲ Ιδεδοὲ ἵν πᾶνθ, 1 ΒθΠθνὸ, πὸ 
ΘΚΔΡΪ6 ἢ ἰπ6 Ούθόξ νοῦβ Ῥγοϑδγνεα [0 8: 
(πϑυρ θη6 πιλῦὺ σοπραῦο ὑγρὸς. ὁ εὐκατάφορος 14 Ηδ- 
ΒΥ... ἡ θγο 9566 ἴἢπ ᾿ηξὸ βτοίθ 8). οι πᾶς ἘΠΘ Γ΄ 88 

ἽΠΕΣΙ͂Ν ὁπ6 ἐβ εἰδἂν ἔγϑπι ἐμ [διΠ ρῥγανιδ, ψΠοΣ 
σαϑί Ὀὸ ἀσγιναα τοίη [6 “ΖΞ. 16 ἐἐῥα δὸς. 

ὅ. ἐκιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον, καὶ πῶλὸν υἱὸν ὑποθυγίου. 6818 
ὁθὸπὴϑ ποὲ ἔο ἤᾶνδ 866 Ροῖῃ. ᾿ΕΠΘΓ 18 ΘΕ ΠΘΓ δῇ 
Παηάϊδάν8 (48 ΡΙβοδίογ δηἀ Εοβθηπι.) ογ καὶ (ΠΠΚὸ Ἵ ἴῃ 
ζαςἢ.) ἴθ} 6 ἐχρ σοβεῖν; ποηηθδ (8. ϑεῦϊδὶ ἀπά 
Κυϊησο!). Υδὲ {1π18 εἰθ685 ποῖ βθδπε σε δ 96.189 ον. 
Εοὲ ΜὮΥ 8804 ΜΈΘΥ ΠΟ ἘΠ Εἶν Ο ἀΠ|Π18}9, 
{88 δ 8 δὐά {6 ἐοϊἐ, Ηδπεο Ἐπ  γεέι ὁ, ν᾽ ὄνὸν καὶ 
πῶλον, υπάοτθίαπβ τὸν πῶλον, δα! σοὶ ὄνὸν μὲν τῇ 
φύσει, πώλ᾽ν δὲ τῇ ἡλικίᾳ. Βινὲ (819 ΒΘ6τ18 ἴσο 88:0 0}8 
Δηα [Δτ-[οἰοῃοα. 4.8 18 (μα οὗ ΒοΖα, γῆ Βα ὺ8: “ΔΏΝ 
δηὸ 5 8814 (9 βὸ 5 {ξγθθ δὲ ἔστε θῦϑϑν, Η δ Πᾶνα 
δὰ ΤΔῊΥ δοσοιμηράλγίηρ," ϑοπιὸ, δὲ 1456, (Ἰοτί συ ῤ, 
σαρθεῖ!, Ὑ εϑέση, ἐκ τῃ6 Ρ]αγὰϊ ἔον 88 ϑίηῤα αν. 
Βαῖ τη 185 580 ἀγυ ΓΑΓΥ πᾶ. ῃΓϑῥδησιυἐ ἃ ργποίὶρ]ό, 
“Ἐπαὺ αὶ ουρίι ποὲ ἴο 6 τοβόγεθ (Ὁ ἐποορὸ ἴῃ ὀχίγοοιδ 
σάδθθ, δπεὶ {Π|Ὶ8 15. (1 Ἐκ) πϑό ὅη8, ἍΊΠν βιό 
αἰϑὲ (ὴ9 βοσοῃᾷ αὐτῶν Ὀ6 υἡθβοτειοοα οὗ ἱμάτίαϊ ἀνὰ 

ΝΟΣ, 1. υ 
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8οέὲ ἐὲηπι ἐλογοοθ. ΤὮυβ {Π6 ΑΗ ο Υ ΜΠ] Βα. τὰ- 
τοονοῆῖ, Αἤἶοῦ πανίηρ βίσιοκ οὐ {Π18 586 {18[Δοἴ ΣῪ 
βοϊποη, 1 Βηα (δὲ 1{ 48 ὈδΘδϑη δηςοϊραίοα ὈγΥ Εἰπ- 
{γιὰ δηὰ ΤΠΘορ Ἰδοῦ, ψῃο οχρ᾽ δίῃ ἐπάνω αὐτῶν 
ἀπ: οὔχι τῶν δύο ὑποξυγίων, ἀλλὰ τῶν ἱματίων. ΤῊΒ 
ἰδίίοσ, ἤν ονοσ, 1Π]]οΙου ΒΥ δα 85: ““οσ τοάβ ἢγϑβί 
ΟἹ ἴῃς 8855, (ἤθη οὐ ἰδ6 «οἷ . ΑὮ [πἰογργοίδίοη 
αὐϑιτά, δηᾶ ἰσγθσοησι ΘΔ Ὁ] 6. ἢ {Π6 οὐδοῦ Ενδη- 

-ρ6}1518, δηὰ νηοῦ ἢδΔ8 Ὀθθη ἰοηρ ἃρῸ βοουϊεά ὈῪ 
Ευτδυπιῖυ8, (ροτπδρ58 ἔγοτῃ (Ἶ γυ8.) οὐκ ἰδίᾳ καὶ ἰδίᾳ, 
οὐδε ὡς ἐν συνωρίδι. Βαϊ δἴζογ 411, αὐτών τηΔῦῪ ἱπαδοά 
566 ῃλ βιιϑρίςου8. [{ 185 ποΐ δχργοββοά ἰῇ (86 πηοϑὲ 
Δηοίθηϊ νΟΥβϑ! Οἢ8, ΠΟΣ 185 1ἴ ἰουπα ἴῃ βονογαὶ δησϊθηΐ 
Μ55. δβϑρϑοίδ! νυ τ1η6 (οά. (αηί. Οδιηρθ6}} ἰγδηβ- 
Ἰαῖ68, ““ δηΐ τηδάθ ἢϊπὶ σι άα :᾿Ὁ Ρυΐ 1 ῥτοῖοσ οὐγ σομι- 
ἸΏΟη νογβϑίοη, ““8δηα 86 πΐπ ἰἤογθοῃ ,;" ψδιῖοῖ 6χ- 
Γ658685 ἴΠ6 {γΓ6 586η86. 1 8η) ΒυΓΡΓγΙβοα (ῃδι ΟΓΙ68- 
δ: δηά Καυϊηοοὶ βῃου]ά γοδά ἐπεκάθισεν. ἢ δυ- 
(ποτ γ οὗ τηδηυβοῦρίβ 18 ἢοΐ ψογί τη ἢ ηρ, 
ψἤθη (ἢ6 ψογάβ8 ΔΓΘ 80 581π|118Γ. ᾿Επεκάθισαν 86 618 
1ῃ6 πηοϑὲ ΔρΡργοργίδίθ, ἴὺγ ονίοιϑ ΓΘΆβΟἢΒ; 81Π606 
ΒΌΓΟΙΥ [Π6 88Π|6 ῬΘΙβΒΟη8 Μ|ο [ἰαἱὰ {Π6]γ ψϑγιηθῃΐϑ 
(Πογθοη, ἰο ἀο ἢπὶ ΠοηουΓ, (σοιηρᾶσγο 2 ἔθρ. 9, 18.) 
ψουα θ6 ΠΚοὶγ ἴο τουηΐ Πϊπὶ τἢογθοη. Μοτζα πῖρὰς 
Ρα δάαθά, ψγογθ 1 ἢοΐ :γκβοπηα ἴο ἀΐβοιι88 βιιοΐ πηὶ- 
παῖς. 

8. ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος. Τα ρΓρδίοσ ρᾶγί οὗ {π6 
Ρθορῖθ, {π6 θυ1Κ οὗ 1ῃ6 Ρθορὶθ:; 885 ψ νυΐραγιΥ 88 
(ῃΠ6 φγεαέΐοδέ Ῥᾶτί ἴοσ ἰῃ6 σγεαΐογῦ. Κυΐηῃοοὶ 8808 
{ΠΕΥ ψογῈ ὅονϑ, ὴΟ ΨΘΓΘ ΡΑΓΠΥ Παβίθηϊηρ ἴο {6 
[δβνα], ἀπ ΘΓΘ ΡΔΓΕΪΥ βυςἢ 48, οἡ Πδαγίησ οὗ {Π6 
τυβαγγθοίίοη οὗ [,4Ζαγυ8, δά Ἰ6Π {μοὶ οἰἵγ, 8ῃΠἃ ροῃθ 
(ο τηϑϑὲ (ἢγιβί. 

8. ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδδῶώς ὙΠ6 οὐ8- 
ἰοπὴ Οὗὁ ΓΘν ΓΘ ΠΥ βίγονηρ νοϑίβ, ἤονογβ, ὅζα. ἴοὸγ (Π6 
στοδί ἴο ψν]κ ὕροη, νν88 δἰ νγυβ, δηἃ 5{1}} 18, ργανᾶ- 
Ιοηΐ ἴῃ {Π6 Εδβί. (οπιρᾶγο 9 ἔδρ. 9,138. γῆ 1818 
Βοηουν “1εχαπάξν' ψ͵ἃ8 τϑοοϊνρά, (866 208. Αηὲ. ὦ, 
88.) ἃ5 8130 “ρυῖρρα, θη ἢ6 σδπιθ ἴο Ζ6γυβαῖθπι. 
(ΡᾺΣ.. ἀθ ἴ1μὲᾳ. 1.) Νὸοῖ ν88 1 σοπῆπαά ἰο (6 ΕΔϑῖ. 
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γε ἤπάὰ πιοπίίοη οὔτ ἴῃ ΡΙαί, (αἰ. Μίη. 2. Ζβο ἢν]. 
Ακ. 918. ψἤσγο 566 δίδη]. Ἡγοάοί. 7, ὅ4. (διά. ἀ6 
Νυρί. Ηοποτ. Ὑ εἰβίοϊη, ἔγσγοπῃ βοτὰ {μ6 ἀῦονο 6χ- 
8ΙΏΡΪ68 ἃ β86]θοίθα, ἢ88 αἷδο ἔνο ἴτοπὶ (6 «ζ6ν 188 
ὙΓΙΙΟΙ8, 8Π6 βανογαὶ ΨΏογα {Π6 δβοδίίογίηρσ οὗ Μοιυοῦς 
οπίν 15 τηϑητ]οηθα, ΨΏΙΟΝ 1 οπμΐ, 8ἃ8 Ὀδίηρ ἢοΐ 850 
ΔΡΡοϑίίθ. δες 

8. ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδου- --- καὶ ἐστρώννυον. ΤΉ! νγᾶ8 
τηθϑηΐ 88 ἃ ΒΥ 100] ΟΥἼΟΥ. 1 Μδος. 18, 61. 2 Μδ8ος. 
10, 6,7. ὙΠοΥ σεῦ 4180 σαγγίθὰ ὈγῪ (6 Οτροΐδῃ 
δηϊοδιρηδηὶ, ο4]16ἀ θαλλόφοροι, δηὰ [Π6 Βοπιδη8. ὅδ66 
[“ν. 16, 47. (Κυϊη.) Απᾶ ποῖ πιογεῖν βίγενεα {Π6πὶ 
ἴῃ [6 ψἅγ, ρυΐ (48 νὰ ἢπά ἔγοτῃ “οἤἢπ) οαγτεα {Πθαὶ 
ἴῃ {1ποῖγ Πδη 48, λοπογὲς στα([ϊά, 

9. (Ὡσαννὰ τῷ υἱώ Δαβιδ. Ηδρῦτ. ΣΙ. Ηεἰρ 
8, 6 Ὀοβθθοῦ {{||6, που ὅοη οὗ Ὠανία, 16 Μδο8- 
518} } Α συβίομηδΓΥ ἔογπι οἵ δοοϊδιηδίίοη δ (ῃ6 ἔδαβί 
οὗ ἰδρογηδοῖθβ. 15 ἔδαδί ψγὰ8 ςἿϑ]θργαίθα ἴῃ δ6ῃ- 
ἀοθοσ, ἃ {16 Ὀοέογα {π6 οοιηπησοποριηθηὶ οὗ [6 
ΕἸ] γαᾶγ; δη4 οἡ {18 ὁσοδβίοῃ {ΠΘῪ σδττι θα ἴῃ {Π6ῚΣ: 
παηά8 θαυ 1685 οὗἩ (ῃ6 Ὀουρῇβ οὐ ραϊτπι8, τηγσίία8, 
γ]}165, ὅζο. 908. Α. 18,18, 6. ὃς 8,10,4. ΤΠΘΥ ἤθη 
τοροδίοα 588]. 118, 24, 25. δηὰ ἴῃ δνθγΥ οὔθ οὗ (ἢ6 
Ῥταυθῦβ, Ψ ὮΟἢ ΓΠΘΥ υ86 ἴο [Π18 ἀδγν, [Π6Υ τΏΔΚ6 πηθη- 
(Ι0η οὗ 5β]νδίοῃ ; ἴγοι ψ ΠΟ ἢ ΟἸΓΟυ πιϑίδησθϑ ΠΟῪ 
θϑνε {Π6 Ὀυηα1]6, δηα {ἢ 686 ὈΓΆΎ ΓΒ, 8πα {πὸ ἔδαϑβί 11- 
8617, (πΠ6 πδιηῆς οἵ ΗἩοβδηῆπα, ἔγοῃη βαϊναίίοη. παν 
οοἸουταϊθα ψ ἢ [Π6 88Π16 [ΌΓΙῚ8 4130 (6 Εποθρηϊα 
(ῶ Μδςος. 10, 6,7. 1 Μδοο. 18,561. Αρος. 7, 9.) 88 
{π6 Ῥαββονοσ. Αηᾶ 88 πον σα] Ὀγαϊθα {Π6 ἔδαβέ ἢ 
τοδί ἸΟῪ δηά ρ΄δά!μθββ, 80 1 [Π6 88Π|6 ΠΊΔΠΠΟΙ (0 
[ΠΟῪ ΠΟΥ͂ ΟΧΡΓΘΒ8 ἸΟῪ δ {πΠ6 οοιπξηρ οὗ (Π6 Μαβϑβιδῇ, 
Ψ Πο086 δάνοηϊξ (Π6Υ Ὀα6]ανθα ἰο Ὀ6 σοργϑϑθηϊθά ἴῃ 8]] 
{Π6 ἔδαϑίβ. Υ εἰϑίϑιῃ. 

9. ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Ἰκυρίου, 1. 6. ἢ6 ΠΟ ἰ8 ἴο 
σοΙη6. δοιη ἸΟΪῃ ἐν ὀνόματι Κυρίου ΜΙ εὐλογημένος. 
Μοβϑί, ἤονανοσ, δηὰ ἱπάθοα (6 θοβέ, ἱπιογργοίθσϑ, 
Ἰοίῃ ἕν ὀνόματι Κυρίου ΤΠ ἐρχόμενος. Ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Ἰζυρίου ἰΒ ἃ ῬΟΓΙΡΉΓΑΒ18 [ῸΓ ἑοραΐια, ΔΙΆ 4588- 
ἄογ, ΘΏΨΝΟΥ. β " 

υ ὁ 
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9. Ὥσαννά (ὁ ὧν) ἐν ὑψίστοις, Βοὶ]. οὐρανοῖρ. Α μΡεοε- 
Ρἕγδβὶβ οὗ Οοὰ, 9οε Κυΐη. 1μΚο ᾧ, 14. ΠΣ τὸν μϑδὰ 
Βαϊ 6 {Π|8, 51πη66 ἰδὲ {{π|6 ἘΝ βολὴν θη ἢ6 
βῃου ά ρεδίἧοίῳ φῬεοΐεββ μἰτβοὶ {88 Ἰοηρ ψιϑμδὰ ἴογ 
Μεοβεῖδῆ. Ἐοβθημ 6 γ. 

10. ἐσείσθη πάσα κὶ πόλις, 1. 6, σοΟΙηΙηΟΐδ 681, '᾿ν88 
Ρυΐ [ἴῃ σοπηπιοίίοῃ, ποΐ {Πγουρἢ ἔδασ, Ὀυ. πουϊέαέδ 
«ρεοέφοιι. (Καϊη.) Μαϊάοηδα οχρ δίῃ, ““ἤοη δα- 
τη ΓΑ ΙΟΠ6 οἵ ραμα1ο0, 864 τηρίὰ οἱ 1ην]α 18." ΒἘοβοϑη- 
ΤΑΌΪΟΓ πὰ8 ψῸ6Ὸ}} τειηδεκοα: “15 νψ88 ἄουδι]688 
οδυβοα ὈγΥ ἰπ6 νᾶγίου διποίίοηβ δχοϊίθά, δοσογάϊηρ 
ἴο ἴῃ ἀϊογοηΐ βίδία οὗ πὲ θη 5 τηϊῃ 45: {πὸ ἢ ΔΓ 8665 οῇ 
(δ οἢ6 Ὠδηά Ὀεϊηρ' ἀρτἰαἰθα ὈΥ τἢ6 πρυΐϊβα οὗ ἰῆνο- 
(ογαΐα ἢαίγοα δηὰ αν, δΔηα οἢ {Π6 οἴδοσς ἢδηά ἰἢσδ86 
μοϊηρ ΔΠ1|6ἀ στ Ἔχυϊϊδίίοη ψἢοὸ ὀχρεοϊοα {μᾶὶ [Π6 
Βοραβ οὗ {Πϑὶγ ογείδιῃογβ νου ργοβθηι νυ Ὁ τὸ- 
αἰϊζεα." ΟΥ̓Ἴ18 τπϑίδρῃοτγιοαὶ βο6π86 οὗ σείω δ΄ ]οι- 
.ὯοΓ 88 ρίνθῃ δχϑηρίθβ ἔτοιῃ Ριπά. Ρ. Δ. 484. Ηο6- 
1οἄ. τ. 484. 1 164, ΓΙ᾿Ρ8η. Ἐρ. 1001. τὸ θεατρὸν δὴ 

.« ἐσείετος. Ἡο]ϊοά. 92, 870, 11. τὸ δὲ πλῆθος ἐσείσθη, ἀπὰ 
,9Β,40δ, 9 ; δηά, νῇνί 15 ἃ γϑιῃδγί Ὁ] ρἤγαβα, 2, 68, 1. 
ἐσείσθη καὶ ὅλκας, 1. δ. πδιΐξθ, ἃ5 ἢθγα οἰνεβ. ἢϊδ 81ρ- 
πϊδοδίϊοη [8 4180 1]υϑεγαῖθαὰ Ὀγ δΚεῖ. ἴῃ ἢ 18 ϑυϊνα 
Οὐοᾶ. 

11. οἱ δὲ ὄχλα; ἔλεγαν. Νοὶ (86 “6ειυιβαϊδηγὶῖε5, δα 
ἴῃ βίγδηροιβ όσα ἴΠ6 σΟΌΠΙΓΥ ; Ῥαγβοῃβ οὗ δι Π}0}}- 
οἰ δηά γεουά6. (Μαϊάοῃ. δηά Ἐξ. 

11. ὁ προῷητης, 1.6. ψῃοπὶ 6 ἤαλνο Πἰιποσίο 86- 
Κηον]εαροα 88 ἃ ργορῆβέε, θυ ὕον 4 ἔγμθ Αἀϊβᾷ. 
ἹΜαγκιδηα νοι] ροϊηΐ πὰ ἐγδηβὶδέθ, “ ΤῊ 8 15 681} 
186 Ῥτορδιοῖ---οὐ ΝαζΖάγοίῃ !-- τοῦ Ο811|66 1 πιο 15 
νΟΙῪ ἔδλῃοια!. 

12. ἐξέβαλε πάντας τοὺς κωλοῦντας καὶ ἀγοράϑοντας 
ἐν τῷ ἱερῷ. 1 ρ]ΔΙΠΪν ἀΡΡοδΓβ ἔγοσῃ δί. Μαγῖ 11. δαὶ 
7ε9ὰ8 ἀἰά ποῖ ἀο {818 οὐ [88 ὦαν οὐ δὶς εἐπένῳ τηῖο 
ογυϑαίο, (Ποιὰ ρὮ ἰΐ 15 ἰθτ βειὰ τπδὲ ἢ6 οαξοτοα 
ἴηῖο ἴἢ6 Τ δ ρΡ]6, δῃηὰ Ἰοοκβρά γουηὰ π6 σοῖο οὗ 1,) 
Βυϊ (88 αν αὔξενγ; βροπάϊηρ {6 εοἰρῇς δί Βοιδιδην, 
δά γοίυγηῃῖηρ ἰο Ψο6Γυβαίθαη ἴῃ τἢ6 ἸΔΟΓΏΪΩΡ (απα 1η 
116 ΨΥ {ΠΠ{ΠῸτ᾿ ψοσκίηρ [16 ταίγϑοϊθ οὐ [π 6 Βρ-ἔγθ6). 
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Α5 Ναρμ 15 95 ἀδοϊβίνθ, δη 80 ρει σὍ]Δ, 1 Π18. 46. 
οουῃΐ, αὶ 89 Μιεαί μον ἀοο5 ΟΥ̓ ΒΟ πίθδῃ8 δι} 88ἐν 
Ἰοῖχι οβυιϑ᾽5 Δείνίησ ουξ {π ἰγαθνθ ψ ΗΒ 1Π6 δνϑηῖβ 
ΟΥ Π6 ἀἀγ, ((πουρὰ Ποάδάσερα βϑῶγϑ 859,) νὰ θυ ΔΕΗΥ͂ 
οὐυρῇξ ἰο δΔάορί 81. ΜακΚ᾿Β δοσουῆέ. Το ἀο ΨΒίοιι, 
{Ποτα οαπηοί θ6 ἃ ργοαΐογ ᾿Ἰθθοοιηθδῦ [ἢ [86 ὁσῃ- 
Β:Δογδίίοῃ [Βαὲ ἔποβο ψῇο δάορί [Βα οἴξϑε Βυροι μεβὲβ, 
8:6 σοιῃρο δά (45 θϑοάβειἀσο δμ8 Ὑ δϑβέοῃ) ἰο 58:1Ὁ- 
ΡΟο86 {πἰ {Π6 οἰγτειπηδίδησοθ οὗ ἔμ ἀγϊνιρ ομέ, ὅτε. 
᾿ρρθηβά ἐιυῖεο ΘᾺ ἔϊυο διιοοθοϑῦο ἀαγϑ. ΝΑῪ ἐλγίοθ; 
ἴον ἢθ Βαά ἀοῃδ τωσοῇ (ἢ6 ϑδ6 ἐπιηρ ἰῃ {ἢ βγϑὲ 
γϑᾶγ οὗ ἢϑ τωμιβίσγ. (ὦ, 14.) ἘΠοιρῃ.  οδϑίειο 
(Δκ68 (86 ψοσάβ οἵ ῳοϊηῃ 45 ἀδβογιρεϊινα ο ἐλῤὶβ ε)δς- 
τςἰοἢ, γεῦ, δοοοσάϊηρ ὁ Μαίεβον, 6. πεῖγδοὶθ οἶ 
{6 ἤρ-ῖγθο νὰθ ψοσκοα [86 ἀδγ οὔῥεον 1Π6 οὐ)εοίοΒ οἷ 
[η6 τἸροϑου-οβδηροῖβ. 1 40 ποΐ 866 ἢον {818 (ΣἸθιης 
ἀἰβεροραθου εαὴ δὲ γτϑσοηο ]ο, 1 νου ρεοίοσ 
ἽΝίαγκ᾿ 8 δοοϑμηίΐ, ἃ8 θθξορ ἤοτα οἸγευμπβϑίαβε αὶ δηά 
Ρεοραῦϊ6. Ἰϑοασάτιαρα δ01}45 ἢ͵8 ργαΐεγθησος οὗ Μαΐ- 
ἴδον οὐ. ἐ ψοσὰ8 ἴθ Μϑὲεῖς, περιβλεψάμενος πάντα, 
ν᾽ δι οἢ ἢ6 Ἐπ ηΚ5 9688 τ ζῆ ἀο, ψιΠοι! γαξοσπιϊης; 
186 ἀῦυ8ϑε8Β. Βυΐί 86 ἴοο ποῦ ρκχοϑ869 [ἢ6 ΨΟΓάϑ8,, 
ΜΝ ΠΟἢ πηογοὶνγ ἀθβοίθ {Ππᾶΐ Β6 ἔοοκ ἃ νον οὗ 4}} ἢ 6’ 
θυ] ηρθ. [ηἀρθρα 1ς 15 ἱπηρβοββϑίὉ]6 [9 ϑιιρΡῬΌ0Ὀο86 {παΐν, 
λμαά ἢ εαδὲ οιιέ, 8... Μεαίίπον νουδὰ οί ἤανα πχθη- 
πΙομθαὰ 10. Βαῖ, ἱπάδεοά, {Π6 τϑάβϑοῖ: ΨΥ οὐγ 1, οτὰ 
ἀϊά ποὺ {θη ἀο [1 18 ϑυρφθϑῦθα! ΌῪ ἴῃ6 ψογάβ οἵ 
Μαΐκ, ὀψιάρ δὲ γενομένης, Ὑ ὮΘΏ (ἢ 6. ΒυγΟΓΒ δηὰ 5611618: 
Ἠαά πιοϑΐ οὗ Πεπὶ τοιϊσθά. Τῆδί [{ 5ῃοιϊά 68 ὃ6 
δνρηϊηρ 15. ἢ0 ψοηάσδε, σοδβϑι θυ; (Π6. νομί οἴ ἃ 
ἀδγ οὗ ϑ8ιι6ἢ πηροτίδηοα δηᾶ μβοόρ, πα ἢ! σἢ τη ϑἴ. 
ἢδνςᾳ οσουρ!θα ἃ σοηβίἀ6Γ80]6 {{π|6. 

14. ἐσῆλθεν ----τὸ ἱερὸν. {π6 Το ιρ]6 86} ἐμ νάος; 
(δ ϑαποίατῃ ϑαποίογαῃ, 2 Υ, Ὁ (Π60 αυδαΣϑηρι.- 
ΙΓ βρᾶοθ οὗ ἔνα υπάγεα 615. ϑβαυδγθ, ςδῆθα ΣΡ. 
ΠΗ τἢ]186 ψογα ἰἄγχθα οουτζίβ5, ὑἢ6 ψοπγθηΐ 8, ἴδ 
Ιδγδα 68, δηὰ (ἴθ ρῥειθϑί8. Βοίθγεα (86. ψυϑιη θη 8, 
ψΉΪσἢ 88 οἡ [Π6 ΝΥ 68ἱ 8146, νγ8 ἃ βρᾶςθ ςδὶ δά (6 
(ΑὈοτη, ΣΊΔΓΊ, ᾿ηἴο οἷ δὴ Θηίσαηοθ 85 ΡΟγΠΙ - 
ἰ64 ἰο“ [8080 ροϊϊαϊοὰ ὅχ [η9 ἴθυς οὗ ἄθδι' Ρ6ΙΒ088, 
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δηᾷ ἴο {Π6 (ὐ6 6168 : ἢ ({Π6 Βρδοϊοῦβ ργθοησ8 Οὗ ΠΟ 
γί γο ἀδιὶγ βοὰ ἔγδηϊιποθηβθ, οἱἹ, ψῖπ6, 8ηα οἱἤοσ 
ΓΟη 8165 [ῸΓ Β8ογ]ῆἔςα, βυ6ἢ 85 ἄονοϑβ, ἰδρ8, οχϑῇ : 
11 ψῃϊοἢ ν] οἵ Π|8 γγχ γα ργονι ον Ἔχαπιὶηθα δηά ἃρ- 
Ργονβά. Ἐλοβθησαι ον δά Καυϊηοεϊ. 

12. τραπέϑας τῶν κολλυβιστών κατέστρεψε. Ψοἢπ 
ὙΥΓΠ68 ἀνέστρεψε, ἀηὰ 845, καὶ ἐξέχεε τὸ κέρμα. 
Κόλλυβος ργΟΡΟΥΥ ἀδποίοα ἃ β8οτὶ οἵ μευ Ἴοίΐῃ, 88 
ΜῈ ἰοᾶγῃ ὈΥ {ῃ6 ϑοἢο δ8ὲ οἡ Ατιβϑίορῃ. δος. 1100. 
απὰ Ἀο]]. 9, 78. δπὰ Ἠδϑυοῇ. ἰπ κολλυβιστὴς. Απά 
{Πθῆσα (6 οοἷη ρσίνοη ἴογ (ῃ6 οπδηρίηρ οὐ ΠΊΟΠΘΥ, 
δηἀ βηΔΙ]ν (6 νΟΓῪ ρογιηδίίοη 1(56!.'ᾳ. Μοῃογ- 
σπδηροῖθ Ψψοῦα ἤθησθ οδ]]θα κολλυβισταὶ, 88 ΘΓ. 
ΤΠ656, ὈΥ {86 8104}} οοἴη δχροβϑᾶ οἡ {Π6 8068, δπὰ 
ὈΥ δχοπδηρσίηρ ατοοκ οὐ πομπηδὴ πόηοὺ ἱπίο Ηδθ- 
Ὀτγον, ὑγοπιοῖθα {π6 σοηνθηΐίθηςα οὗ {Π6 ὈυγΘΓ5 δπὰ 
8616 γ9, δηά (ἢο86 ΨΏΟ σᾶπΊ]6 ἴο ρῖνθ ΟΥ̓ ὈΔΥ ΤΠΟΠΘ 
Ιηἴο {Π6 ΓΘΑΒΌΓΥ, 848 [ῸὉΓ ἰπϑίδηοθ {(Π6 8Πη1184] Π8]1-- 
βῆθκϑ. οβθητη]ογ, Κυΐϊηοοὶ, δπὰ ὙΥ αἰβίθιη, ῥσο- 
ἄυςσθ ΤΊΔΠΥ οἰΐαί!οη8 ἔγομῃ (ἢ 6 (4558168; 8Πη64 80ῃ16 
51] τῇογο ἱπηροτίδηξ οὔθ8 ἔτοιῃ (6 ἘΔΡΡΙηΪοΔὶ 
ὙΓΙΙΈΓΒ, ἴο0 ἰοηρ [ὉΓ τη6 ἴο ἱηἰγοάμισθ. ὍΤΠ6 σϑᾶβοῃ 
ΨΥ ΟἿΓ Τογὰ ἰυτηρά τἢσπὶ ουὐΐ [8 {Π08 5ἰαἰοα ὈΥ 
Κυϊηοαὶ: “ὙΤηθ ποῖβα οὗ (ἢ6 ἰγδάϑυβ ἀϊβίυγθθα δηὰ 
Ἰητογγυρίθα [Πο0886 0 ΘΓ ψογβῃρρίηρ Οοά [η {Π6 
Τερ]θ. δ αγῖίοιβ Κιπά8 οὐ Ἂἰβῃοῃθδθίυ ΨΈΓῈ ὈΓΆΟ- 
εἰϑ6ἃ ἴ[ἢργθ. Τὴ ἱπιροϑβϑιίοηβ δηὰ ἔγαυάιυϊθης ἀθ4]- 
ἱηρ58 Οὗ {86 ἰγδάθγβ ργοάυσθα αιάγγο δ 8πα ὈΓΑΝΪΒ : 
δηά (8 ἴΠ6 ΓΘΠΊρ]6 νγ88 ργοίδποά ; {πΠ6 ῥγίθϑδίβ, ἔοσ 
{Π6 8ἴκα οὗ βογάϊὰ ραίῃ, ἴον τς {815 ῥγοίδηδιίζοη οὗ 
{πη6 Ταηρ 6." ΤὍὌῆδ ῥγδοῖίςθ, ῃονγονοσ, νν88 ποΐ φοῃ- 
ἤηρά ἴο {π8 96 188 “Γϑρ]6. 16 δα ρ]αςθ α]80 1ῃ 
(Π6 Οατθοκ ἀπά Βογγδῇ ΟΠ68; ἔγοιῃ ψῇοπ), ΡΓΟΡΔΡΪΥ, 
1ῃ6 4086 ψὰ8 ἀογινβα, 

12. περιστεράς, Τἢα υὑβυ8] οβδτγίηρ οὗἁὨ [6 ῬΟΟΙ, 
δηά χη βη θα Όγ 1Π6 ργαωζεοίι οδίαξϊοπιηι. 

18. σπήλαιον λῃστῶν. ἢ ψοτγὰ λησταὶ ἐπιργοργὶὰ 
ἀδηοίοθ5 οἢδαΐβ, ἜχίογιΙοηθγϑ, οἵ δ ἰϑαϑί τηθη ἀδνοίοα - 
ἴο 'ᾳογθ. ΦΟΠῺ 8808, οἶκος ἐμπορίου: 80 “086}}. Β. 
δ,9, 4. (Ὧρ. Υ͵αμΒί8.) οὐ τὰ κρυπτὰ μὲν τών ἁμαρτημάτων 
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ἠδοξήκατε, κλοπὰς λέγω καὶ ἐνέδρας. καὶ μοιχείας, ἅρπα- 
γαῖς δ᾽ ἐρίϑετε καὶ φόνοις, καὶ ξένας καινοποιεῖτε κακίας 
ὁδοὺς, ἐκδοχεῖον δὲ πάντων τὸ ἱερὸν γέγονε; Ϊ ἄρτοα 
ΒΙΒορ διηδι  ρσοοκ ἰπδὶ (Π|8 ἢδ8 γοΐδσγθησο ἰο {Π6 
συβίομιμ οὗὨ ΓΟΌΒΡΟΓΒ, ῆο 5ἤῃοίτον {ποιηβοῖνοϑ 1 ἴἢ6 
ἄθῃβ δηἄ ἑᾶνθ8 ψἤῃϊοἢ δροιπά ἴῃ Ψ0άἀ6.- (866 .008. 
Α. 14. 16,156.) ““Ὑου]α ἰο Οοά (β84γ8 {Π6 Β'᾽5Π0ρ) 
(δὲ 1[Π6 τηοηου-Οἤδηροιβ δηα Ρᾶ86 {γα  ΚΟΓΒ 1 τ 
Τοϑρ]6 οὗ οὔὖγ ον ϑδίοῇ ψ 6 Γ6 ο͵]οοίθα, ψἢ086 5ϊπ10- 
Ὠἶδολὶ ρὑγδοίίςθϑ σοηναγί ἃ ἤοιβα οὗ ρῥγᾶυϑῦ ἱπίο ἃ 
ἤοι86 οὗ πιογομδηάϊΖο." Τῃο οὃν]], Πον ΥΘσ, 15 οὗ 
Ιοηρ᾽ βίδηαησ. Εον Οτίρθη, [ἢ ἢ18. σΟΠΊΠΠΘΠ(ΔΓΥ Οἡ 
(Π18 νΟΓῪ ράββᾶρο, 1, 442. Β. δΔηὰ 448. Α. Β. Βρ68 8 οὗ 
{Πο86 Ψἢο, Ὀοδϑίηρ ἴο 51{ ἴῃ Μοβ68᾽58 8βθδῖ, δοέΐ τυλοῖο 
οἠμγοΐθα 0. ἄουδ5, ὈΥ σοτητ!τ(ηρσ (ἤθη ἴο (6 σᾶγθ 
ΟΥ̓ ΠΡΓΟΡΟΓ Ρθβοῦ8. ΑΒ 1Κονῖ86 Οὗ [Πο56 ψ8ο, θ6- 
ἴὩσ δηἰτηβίοα ψηἢ {Π6 σπυγοῦ τονθῆμθ8, δηγ ἢ 
{Π 686 ]νῈ8 ὈΥ δρυδίηρ {Πδὲ {τιι8ῖ. Ηδ ΔρρΡΙ168 {ἢ6 
Ιδλησυᾶρα ἰο 841} ψῃοβα ἱμοιρἢ 8 ἅτ δηρτοββοά ἰῃ 
θυγίηρ ἃπὰ 5861} ηρ, δηά (ἢ6 {κ μου! ]γ πηδίίογϑ, 
βοϊἀοπὶ δαάϊοίηρ {Π6η86 ν68 [0 ῥγᾶγοσ, ὅς. Απά 
Φεγοῦ!θ οἡ {18 ραββᾶρα 8808: ““[,Δίγο δθηΐϊπὶ οϑί, οἵ 
ἰϑρίυπι [)6ἱ ἴῃ Ἰαϊγοηιπὶ σοηνογί! βρθουμπι, αἱ 
Ιαογα ἀδ το] ρίοης βθοίδίυγ, σαϊυβα1 6. 6]08 Ποη ἰδηὶ 
οὐἰτυ8᾽ 1)61 αυιᾶπὶ περοοϊαίϊοηΐβ οὐσοαϑβίο θϑί." (ογ- 
ἰδίην [Π6 σΘΏΒΟΓΕΒ Οἱ οὐγ [μοτὰ ΨΘ6ΓΘ ποῖ τηθαηΐ ΟἿΪΥ 
ἔογ {π6 ρϑιν σπαρηπιθη {ποηηβαῖνθθ, θὰ ΈΓῈ 68ρ6- 
Οἵ} }γ Ιονο] 6 ἀραιϊηϑί {Π6 ργἱοδέίδ, ν᾿ ἢο ἰο]ογαϊθα 806 ἢ: 
ΔΌΙ.568, ἴῸΓ ἃ βῆδζγα ἔῃ [Π6 ἰπσγο γοϑυ ηρ ἤγουν {ἢ 6π|. 

14. προσῆλθον αὐτῷ --ο ΘΓ ὈΓουρΗ [0 ΗΪπὶ: ΟΥ, ἃ8 
ΟΠ ΘΌΒΠΟΙ ΘΧρίδιη8, σαϊογιπέ ργεϑοιδιι. 

16. ἰδόντες---τὰ θαυμάσια ἃ ἐποιήσε --- τηϊταπ δ οἱ ἰη- 
δυάϊῖα. δο δίγαςῃ 48, 5. Ἰοἰηβ θαυμάσια καὶ παρά- 
δοξα. Τὶ ψγὰ8 ψοπάθγῇ!] ἰοῦ πΐτη, ποσὶ {ποὺ {πουρμς 
ἃ Ὀτναία τη8Π, ἴο ΘΧθγοῖβα βυς ἢ δας ποσίν. ὙΠοΙΡΉ 
96808 Πδσα δοῖβ 88 ἰῇ ἢἷ8 ΤΟ ἤοι,86, 88 (Π6 Ι,οτὰ οὗ 
τῆς Τορὶο, δηὰ ἐδθ ϑοη 9 σού. 

16. παῖδας κράξοντας. ΤΠ ΔΕΠΠΠρ, 88 υϑ04], ψἢδΐ 
ΕἴΒΕΥ Βεαγά ἔοτῃ {Π61Ὁ ρϑγθηΐβ ΟΥΓ ΟἴΠΘΓΒ. 

16. ὅτι ἐκ στόματος---κατηρτίσω αἶνον ;  δηάδπ) {Π}Ὶ 
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γϑϑιϊ ; βροίκϑθη (ἴῃ μα, 8,.8.) οὗ ἴθ οχίφίαυςς, ἀΒάὰ 
τς οὐ (σφά, ψϊοῦ 80 οἰθαυῖν ἀρρϑαῖβ ἔσοξζω 

Ἀ6 ψόγ8 οὐ παίμτο, ἴβαϊ αἱ ροσθοῃβ πος Θῃ ἄγου. ἀὁ- 
νο οὗ ππάἀογϑίαμαϊηρ' τηιιϑ( 966 1{., Εὶ 15 ἤθγο δρράϊιϑα 
(0 (ῃφ ῥγαβθηΐ οδβθ. (βοβεηῃλ) Θηλαξόντων, πμοὶκ5 
ηᾳ9. Τῆς ψοχᾷ ᾽8 υϑϑᾷ Ῥοΐίᾳ δοίίνβ. δὰ Βεμξου, 
ἴᾳ οὖἋ ἰδηχζυάρσο ἰἰ 15 ἀΙἰβῃηρυίβηοα ὈΥ [88 ψφγάε 
ϑυ Κρ. δὰ ϑιοῖς ; 88 1 (6 1,δῇδῃ ὈῪ (αοέο δ ζαοέφο 
{ὰρ ἰδιίοε οὗ ΒΟ 18 ἕαχφ, ἃμβᾷ δἰιροβᾷ σρῃβηρᾷ ἴφ 
(δια δροριιρίμτοθ, δὸ [μκ 11. 17. ἰμβϑδροηέ. ἃ, 420. 
ὅ0}, 8,19. φρουρὰ ἴδ 8 οἰζοᾷ γι ἃ ς(8. ἔτφηι Εἰ. 
λοι. 90. ἡ. 
᾿ 17. υλίσθη ἐκεῖ, ΤᾺ Ννῳμαίθ κορίθεβ νιφηρίᾷ, 
Βοζα δῃᾷ οἴβοσβ, αἰυογδαίεί 681. 1 Ὀκοίογ ρεγποοίᾳυι, 
88, (δ. δυγ Αχ. ἡ. Νοε, βοίχανογ, φωδ. ἀ)ο. ορᾶξ, 
αλεἢ (Ἰεοίέμβ δηᾷ Βοβρημηι]]ογ; {πουρὰ Οτίβε ϑομηφ. 
ἰἄάραοϑ ἀἸὰ 89. 8 φ6η8ρ 18 να) οοίοα 8δηὰ Π1}- 
ἰαῖοᾷ δ  εἰϑέείῃ, Κυγρίζθ, δῃά Μυπεῆθ. Ης ἰςᾷ 
)6 οἰέγ, ηοῖ ἴο νολᾷ [Π}8 88άσθβ δῇ τηἰριιξ, 06 ἰᾳφ!ἃ 
ἔος. [αἱ 116, θαῦ ἴο ᾷνθγᾷ 4}} φυϑρὶοίοῃ οὗ εἴοςφι 
ΘΑΣΌΠΪΥ φοπηπαίίου, ψΒΙΟΝ 80. ρρρυίφμβ 8. οἷΐσι, 
τ(β φοηφφισβα οἵ βέγδῃρσοιθ εϑϑοξίῃρ ἰῸ (86. ἔδαβί, 
884 {8868 ὲρθΐ, 80 δνουχαθὶλς ἴο. εἰζορηρί8. οὔ ῃ88 
ϑοσίν μαῖσῇῃε βϑηθγαίθ, 8η6 ἴοῃ ρεοιμῃρέϊηρ ψθαι, ἴθ ῳ 
ΒΕΓΟΏΡΙΥ ἴογβαα θυλάϊηρα οὗ ἐμ6 Ἔοιρ)ο. ψουὰ 
αἴοτὰ ϑῃηςομγαρεξηθηῖ. ΟθρητυΠθε,, 

18. πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν, πόλιν Ου δαφράφαΑ 
ϑϑι8 8ᾷ. κῃβϑᾶθ 18. βοϊθῃηῃ, Εβάγυ. ἸηἴὉ ἀοευβαίξδν, 
8πἃ δρᾷ τείαγρα [ἢ [Ὡ8 δνϑβίηρ ἰρ Βοέῆθηγ. ὧπι 
Μοκάαν κρ. ε)εςθ ἔμε φυοβογ-οὐβηροξο, οὶ ἴῃ (Π6 
Θν ΩΡ ἀρ81ῃ κουλοε ἰΒλένοε. ΟΝ “Ευδράδγ. Β8 τῷ- 
τυξηρα, ἰηΐο, ἔἢ 6. οἰΐγ, ἐδαρὩ ἴῃ ἃ. δϑρὰ μοὶ, 4} {μ9868 
ἀξδβρολγαθθ ψ ρἢ, Ν 6 ποϑᾷὶ ὰ 0 Κ8 20. Ματκ 11.-τ-18. 
ἸΜδξι}.,. 21, ὁ8-ττῦ. 49 ἴο. τὴς. θρ-ένες ψοἢ Μδι. 
λον 3584 ΜΚ. γαϊφὲφ ἰβμδῖ; 99909 ουγεοᾷ, Μφέίον, 
ἩλΓκρίληρ᾽ (86 τῃϊηρ' ργθ Βκίθῆν, πηθΏ 1085 1ξ 88 ἰλδν 
15) 8ἃ[ Οἤς6 ουγβοα δηδὶ ψἱεμθερή. Βμὰ Μεεῖκ, ἀφίφν. 

ἱβρ (6 τηδίξεξ πογθ οἰγου δι εν δρᾷ ϑορεζαξζοὶγ, 
88 0.8 [ἢ «6508 ἢδὰ ςιξβρα ἱξ δα ὅπ. Ἐ8 9. προ Πλθρ: 
4 μι ἄν φη ψῳιϑίοὶν ἢ ἄερνς. (ῃ0. ᾿τφάρι5 οὐ οὔ {6 
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Τφρ]ο, (2, 12.) [μὰ οἡ Ἐ8 ἀν ον φῇ (ἢ ἔρίϊον- 
ἱηρ; ἀδλγ ἴ86 Αροκί[ς5 84 ρεοιφεῖνοα (ἢδε (δ ἴτοα 83 
ψιμοτοά. (6γ. Φ0.)ὺ ἸΤμορεΐοφα ΜαΥῖκς 988 γ8 (πὰϊ [ἃ 
ν 885 ΠΕΘχοὰ, ἀπο {{|8. το 4} ἰοοὶς μας 6, ΟΥ 656. 
Ψ θη 1 45 οοβογνεα Ὀγ τῃ6 ΔΡροβί[68, (λ8ι6 (86 τος 
ου ΜΏΙΟΝ ἀφδυβ μβα4 τῇς. ἀδγ Βαίοχε ργοπομῃςεᾷ [μ6 
τοδὶ οὐϊοίίοη 49 Ὑλοες, Κυϊπορὶ. 
20. παραχρῆμα ἐξηράνθη. ΤῺς ἤς (Α{Π]0 Κλ 8 ςυγβοᾷ 

ΘῊ 9Π6 ἄλγ, ἀῃ οὐ τῆς πθαξ (ἢ6 Δροϑίῖς5, βϑροίῃσ 1ὲ 
αἰτοαὰν ψ Πογοί, ςχοϊδ! πηοα πῶς παρα ρῆμα ἐξηνάνῆ ἡ 
αῳκῆ; Παραχρῆμα, ἰϑ. ν16}} τοάογοα ὃγ (θα 0}6}} ζοχ ζῆν 
φίλ. 1 858 Θνον θαρη υϑυᾳ] ἢ. [ἢ 6 ϑαρ68 Οὔ ἢ οαϑᾷ 

. ΤΟ ΌΧΡΓρϑΒ ἀροίτι65 Ὀγ σρείδλη φμπιφοίιοας, αςέϊρη9.. (Ἰ 
Ωρ, 4.) Τῆυβ ΟἸἈτΙϑὶ 88 δοουφίοχροά ἰο βῃδάον ἔοχί, 
Β15 ἀοςιΓὴθ8 ὈΥ. 8᾿50}8, δΔη“ δγτηθοΐβ. Ηξεχζα, (οῦβοζνςβ 
γγειϑίοιη) ἢς ςἢυβ49 ἃ 8 ἴῃ. ψυβρρα, ἃ ἴγϑο. οἔ 
[118 Ἰονγφβὺ δβιπιβμίον, δηα, ἰηΠἀ664, οῃᾳ θελφορίηρι (ο 
Ὠοῦφαν, δὲ βῳφοάίηρ ἴῃ [π6 ΡΏΒ]ῖς ἂν 2 4 ἴτε 6 ψΠιοὰ 
Ὧ45 ΠΟΙ ΕΦῚ ὈΟΘΔΓΙΠσ, ὨΟΣ του βίῃρ, ἔρυ . ἢ ψ Βίο ἢ μα 
ἰαθῦ ργονο ἰδαὺ 85 ρονψδν ἴο ρυμι8}, {86 συγ, ψλθ 
88 σεδί 85 (δ. ψοἢ Βα Πδή ἀφπιομρίγαίθα ἰῃ, σοχ,- 
ἔδγσηρ δαποῆϊβ, δηά, ψιΠ4], (πὰς 6 ταῖρἢί Ργοβαμνα 
Διὸ ᾿ρϊηθηΐ, ἀφϑιγψοίάοῃ, οὗ [86. σρηϊατηδροίουβ θλν8, 
Ὀδοδιβο [ἢ 86. ἐϑνι9 9. 7}γεὲς (ΠΟΥ Πδ( ὈοΓῺΡ ὭΟΒΘ ; 89 
ἱβ ἴΏΟΓΕ οἰδαυ νυ Ἰῃβισαίοα ἔτομῃ νοὶ 98 ἰο 41. Οοχ- 
βᾶγο ΕΖτα 42, 80. Βυχίοτγξ. ὅγηδρ. 4567. (6118 8, ἐθαῦ 
{μ6 {φὰ58 {πειηϑφῖνοβ, ἡΐοσρσρί {π6 τἰῖο8 οὐ (Βς. ἔδαϑι οὗ 
Ταδογηδοῖοϑ. ΔΙ ρογίοαιγ. (ε.5,) ΜῈ τρδάοχς, ν1}} 
86} {16 ϑιιγρείβᾳ ἴῃ θοίηρ το] ἃ (μαὶ (Π15, τίνα οὶ 858 
688 1} 189 ϑ8ῖη6 ἱσεονοσοῦΐ ἐσολθῃρηςξ αἱ {π6 ΠΆΠΑ 
οἵ Ῥδυΐιβ 88 ἤδύθ δἰηλοβῇ 411 [86 ηδϑῖ 3 Ὧδγύ, 6 ἐν εῖλ, 
ΊΟΓΟ. Βιυἀλομϑῖγ. ἀδρεροϊϑίοβ ἡ, ἘΠ. ΟὨ] ΘΟ ]9ἢ8. 8Γ6, 
Βοίνονοσ, 80 ἔμε6, (ἢ ἸΘῪ 5ςαγοεὶν τοι 6 [ἢ6. Ὦφα 
ὥρα ψ ΏΟΒ {πο γ ἢδνο τοοφινεα μοὶ Κυ!ηοεὶ. 

21. μὴ διακριθῆτε, ἀουδὲ ηοί. ὙΠ ΟΥ 615, ψ8, (Π δῇ 
μθὴ διακριθῆναι ἢδτ0 ϑρηϊῆθδ, οί ἴο ἀιϊϑοτιηϊηδία, φῇ 
Ρι! 8 4ιθῶγθησε. ἹΠδὶ ἴδ, πβονψανοσ, μοῦ {Π|6. 8686, δι, 
υὰςς μγϑεθηΐ ραβδαρθ.. [18 ἤθΓΘ. ΠΠΘΔΏΚΒ ἴο. Ὠθδιίαί6, ἰο 
ἀουρέ. Ἔδεγα ἰ8 {Π6 βϑῦλθ ΠΟΙΆ ΡΟΣ 88 [ἢ ὙΠ" 
φηᾷ ἀἰβῥάρ. ἱμὰ ᾳοουτθ 'ᾳ [6 φ05ι6 βθηϑὲ ἰῃ Μδτκ, 
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11, 28. Αςῖ. 10, Φ0. ὅς 11, 20. Εοπι. 4,20. ἂς. Τῇ 
ναγίουβ βιρπιβοδίίομβ οὐἁἩ {μ18 ψογὰ ἀγα ἰϑαγηθαϊυ ἀ6- 
(αϊ]οὰ Ὀγ Ηδυροὶ οἡ Μαῖῖκ 11, 28. Τὸ τῆς συκῆς ἰ8 δΔἢ 
6] ρεϊςα] αχργθβϑίοη ἔοσ τὸ περὶ τῆς συκῆς γεγονός, ἔργον. 
ΤΠΘΓα 8 [Π6 β88π|6 6]1}0818 οὗ ἔργον ἴῃ 8, 88, τὸ τών 
δαιμονιϑομένων. δ866 Βδροὶ οὁη [18 Ρ8588ρ8. 

21. ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτω εἴπητε, (ῃουν 8η410 84Υ ἴσ' 
{Π18 τπιουπΐδῖη. ΤΠΙΒ 18 ΒρΟΚθῇ δεικτικώς, ΕΥ̓ ψὨΐοΝ 
18. τηϑᾶπὶ [86 Μουηΐὶ οὗ ΟἸϊνο8. δὅ0 4130 20. 8, 9. ὃς 
ϑιρτᾶ. ὮΒΙΓΌΥ ῥγοίδγβ {Π|6 ΔΙ] ΘρΌΓΙΟ4] 8: ΠἘοδ Ιοη, 
Ὀδοδυβα [μΚο, ἰπϑίοδα οὗ μιομηξαϊη, 5808 δυσαηιογ- 
ἔγεθ. Βυΐ ἀουρῖ6885 ..68118 πηδάθ υ86 οἵ δοέ ; δπὰ 
Μαιίῆον τϑηζὶοηβ οπϑ, [λικο αποΐδοῦ. Ετοῖὰ ΜὨϊςἢ 
ΟΠ6 οαἰγουπηϑίδηςθ, δης [86 ἸΏΔΠΉΘΓ οὗ τγοϊαίίησ, ΓΕ Ὀ6- 
Ιτονα βοπλα οὗ {6 ρτροαίαβί ἀΠΠ  υ {168 ἴῃ 1Π6 (ο58ρ6}5 
ἀδορθῃά. δα ποία οὐ [πκὸ. 6, ὁ0θ. (Μαγκἰδηά.) 

48. ἐλθόντι---εἰς τὸ ἱερὸν. δ0 “1448, Δ Εββ6ηθδ υῃ- 
ἄογ Ατβϑίοθυϊιβ, ἰδυσῃς δηα ργορῃεδεῖϊθά ἐπ ἐΐμ ἐθηι- 
»ίο. 208. Αηί. 18,11, 2. ΑΒ 4180 Ψ6808, {Ππ6 βοη οὗ 
ΑἸδῃ, ἴῃ ἢ βενθῃςῃ γϑᾶγ Ὀαίογα {Π6 ἀοβίτιοίοη οὗ 
(πΠ6 το ρ]6. 208. Β. 6, δὅ,8. Οομηραγα Αοί, 4, 7. 
(7 ε.) 

25. ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ. Ιΐ Μ͵ὰ8 ἴπΠ6 ῥγονίῃοβ οὗ (Π6 
ϑΥπϑάσιπι ἴο σταηΐ ἰδ τίρὶι οὗ ἰϑδοῃϊηρ 1π {π6 ἰθη]-᾿ 
πὰ Νον {}18 ΟΠ σίϑε δα πδνοῦ γοοοινρά. (Οστοί.) 
ὮΘΥ Πποροὰ {πὲ Ψ968115 νου] δῆβννοσ [Πδὲ ἢδ δοείϑα 

Ὁηᾶογ ἀϊνπο δ Ποῦ, {πὶ Π6 88 ἴῃη6 Μεββίδῃ, ὈΥ.Ὶ 
σῇ ]οἢ {πον τϊρἢς πηδκα ουὖϊ ἃ τηδίϊογ οὗ σδρίίδ] δοου- 
βαίίοη. (Καϊη.) Βυΐῖ 1 Ψὰ8 ἃ να] αιοσϑβίίοη, δῇ ιν 
(ΠΟΥ δά 866 ῃ ἢΪ18 τηῖγδοΐθβ,  ὮΟἢ Ρῥγονθά ἢ18 σοι- 
ΓΑ 15810η ἴΟ 6 (88 ᾽δ 5814) ἔγοπι (σοά. 

24. Ψ}6808 ἀο68 ποῖ ἀϊγϑοέίψ ΔΉ ΒΓ (Ποῖ, Ὀυϊ (88 
οἴθη) ὈΥ δὴ ἐπέογγοσαζίοη ; {{π8 βοϊνίηρ ᾳφασβίϊοῃ ὉΥ͂ 
4 βίο ; 8ἃ5 [μΚ6, 7, 48. 10, 29, ὃς ᾿ιηΐτα, 40. ΤΠ 
15 υ58] ἰο (ἢ86 Ηοῦτον νγιίογϑ, οὗ ψῇοιῃ 866 ϑοποοίρ. 
Ηοτ. ΗθὈ. ου {Π18 ραββαρθ. 11 νψ 88 8150 ἴο (6 ατθοῖ 
ΡΠΠΟΒΟΡΠΘΓΒ, ἃ5 ἈΡΡΘΆΓΒ ἔγοιῃ ἴπ6 [Ὁ] ον ἱηρ οἰ δ οῃ8 
1η ᾿᾽' εἰϑίδϊη : ῖορ. 1,δογὶ. 2, 116. δοχί. Επηρ. δὰ 
Τρορ. 2, 216. δπιρ!ο, Ἰῃ ἘρΙοί. Ρ. 388. δεχί. ἙΡ' 
δα [ορ. 2, 427, ὃς 202. δὰ Ρῃγοὶ .1, 188. ὅς 2, 110. 
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δὲ 58 06. Ῥγυτγγῆοη. Ηγροίῃ. 8,18. Τὸ ψῃοἢ 1 δά 
ΕσγΙΡ. Οτγοϑβέ. 5600. ἐρήσομαι δὲ Μενελέως, τοσόνδε σε. 
Τηδῖῦ {Π18 ἀδοϊηϊηρ ἴο αἰγθοῦΥ ΔΏΒΨΟΓ 88 οί 
ΚὨγουρἢ ἔδαγ, {ἢ 6 Ρᾶγα]68 ον ργοάιϊιοοα δνιηςθ. 

25. τὸ βάπτισμα ᾿Ιωᾶάννου πόθεν ἦν. Βάπτισμα ὮδΓΘ 
ἀδηοίθ8 {πΠ6 ΨΠΟΪΘ6 ἸΠΙΠΙΒΊΤΥ δηα δΔυίῃογν οὗ Φοδη 
ἴο ργθαςἢ γϑρϑηΐδησθ δηά γοίουγπηα!οη, Δη4, 88 ΡΓθ-᾿ 
ΟΌΓΒΟΓ, ἴο ΔηΠΟοΌησ6 ἴἢ6 Μοββι ἤ5ῃ10 οὗ Ψ685815. [{ 18 
Ρυΐ Βυποοοοισα! νυ, θθσδιι86 Ὀαρί8ηη γὰ8 [86 πιοβὲ 
8 ΣἸΚΊΠρ᾽ ρΘΟυ ΔΓ Υ οὗὨ ΨΦο η᾿Β ἔπ ποίίοη, θαϊηρ᾽ ἃ ϑυπ)- 
ΡοΪ οὗ (ῃ6 ρυγν ψ ἢ]οἢ ἢ6 γοσοιπιηθηαθά. (διῃρ- 
Βε}}᾿} 5 ἔγθα ἐγδηβί δι! οη, “Κ ψἤθηςσα ἢ8Δα ΨΦοἢη δι ΠΟΥ. 
ἴο ὈΔρΙ1ΖΘ," Ὀα(ΟΓ ΓΟΡγοβθηίβ [15 8686 1Π8 [Π6 11{6- 
ΤΑ] γσοπάθγίηρ οὗ Ογ σοϊητηοη νοΓβίοῃ. 

25. ἐξ οὐρανοῦ, ἔτοτη αοα. Α βἰρῃηιῆοδίοη ψὨϊοῆ 
οἴἶθῃ ὁσουγβ ἴῃ {μ6 ΕΔΌΡΙηΐς 4] νυ ἴθ Γβ, ἰὴ ψ ϊοἢ Ζ6α-" 
υθη 'ἴΒ ΟΡΡροββα ἰο γιθ.0 Νιιηθγοῦβ ΘΧϑΙ 68 ΔΓ 
οἰτοὰ ὃν νειβίθίη : ΠΟΥ 18 1 αυ8 ἀῃΚηόνῃ το 186. 
(Ἰ488108] ψγιίογθ, Α ραβϑᾶρα ίγοπὶ (Ἰδυαΐδη 18 ῥγο-. 
ἀυςοα Ὀγ Υ εἰβίβϊη, δῃᾶ' οἴμεγβ ἴγοιῃ ΡΙοσβθη, ψΒςἢ, 
Πονανογ, 40 ποῖ 866 ἴο 16 ἴο 588 {|8[86[ΟΥ}ν ρσγονθ 
118 (]αββϑῖςδὶ 36. [Γ{ ΟσΟΌΓΒ Βοηλ οί 1 Π|68 1η (ἢ6 δορί. 

35. διατί---οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῶ ; ΒΌΡΡΙΥ ; 88 ψΜ6}} 
1η ΟἾΘΓ {ΠῚ ρΒ 88 ἴῃ [6 ἰΘΒΕΠΠἸΟΉΥ ἴο 26 85 Μοββίδῃ. 
(ατοῖ.) ΤΤπαῖ την οὗ [ῃ6 ῬΠαγίβθοβ ἢδα σγο]θοίϊεά. 
1Π6 Ὀγοίθηβίοηβ οἵ “οδηῃ, ἜΡΟΣ ἔτοπι [0Κα 7, 927. 
66 ποίδ οἡ Μαίῃ. 8,7. (Καυϊη.) 

27. οὐκ οἴδαμεν. Μεἰβίοίη 1Ππ8ἰγαῖαβ (Π]58 Ὺ ἃ Γ6- 
ΤΔΥΚ οὗἁὨ Ἰοπαίιιβ ὕροη Τεγθη. Επηυςς. ὅ, ὅ, 1]. 
68610--- ῬοΓιαΓθαίαΓ ; 66 ὩΘρΡΆΓΘ ροίαϊξ, πες σοη-. 
ΒΘ6ηΓγΟ νοϊοθαῖ, οἱ ἰΪάθο αθίθηϑι 18 ἰοςσο αἰχὶΐ : ἢ6- 
βοῖο." ὙΤΠαν ἀδγοα ποΐ ἄδην [Πδ “οἰ νγ88 ἃ ργορμοῖ, 
ἴον ἔϑαγ οὗ [η6 ρβορὶθα; ΠΟ Ψθγα 6 Υ ΨΊΠ]1 Ωρ ἴο ο00- 
,,8.65 ἴι, Ὀδσαῦβα {Π6 πη ΠΟῪ πιιδέ ἤᾶνα θ6]θνοά 1η 
ΟΒειβί, οὐ βου ΨΦοῆη Πδαὰ βόοσῃθ (θϑίμηοηγ. ἊΑοίΐ. 
19, 4. 720. 1, 97, 86. ὅ,88. ὙΏΘΩ, (πογοίοσγο, [ΠΟΥ 88 Ὁ 
{Ποπηβοίγοϑ Ὠθαηθα 1ἢ Οἡ 4] 8ἀ6β, {ΠθῪ σοηΐοββοά 
1Ποῖσ Ἰρπόσᾶησθ. τοι ψ ΠΟ ΟΠ γῖβί Τρ ΠΥ ̓ ηξοσσοα 
{πὲ {ΠῸῪ ψ γ ποί Νϊ 1ἀῥρ68 1η [ἢ15 τηδίίογ, δηά (Πα 
6 ννὰ8 ποῖ Ὀοιιπά ἴο Γανογθηςθ. ΓΠΟῚΓ δι ΠοΥγ, δηά. 
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ΔΗΦΆΟΣ {μον αἰιοϑίίοῃ. (6:5.) ἜΠδοϑα οὈ͵βοίοιβ δὲ δ᾽ 
σομμἐοιοῖν ἴἢν οτος, ψἢο γορεθϑβθηΐ (μι ΟΕ Γβί βδουρῃὶ 
οὔΐ βυθίεγέυμζοθ, δηὰ οἰυάοα αὐαδϑίίοη. Ὁ φᾳιυθβίιομῃ. 
Τῆδ ἐγ 156, (60 ἢ6 οχραείοά ἃ γορὶν, ἔγσοσυ ψ λον 
ἢ πιρθς ἀογῖτα δγρυπιθηῖθ ἴος ἀθιηοξϑίγαιησ ἘΒ6 
Ρρίηξ ἰῃ φιεϑίίοη. ΒΕῸΓ {ῃς ργοροβϑεά αμοδβίϊθῃ ὑεην; 
αὐβυπιθά, τ [Ὁ] οναα ὈΥ ἃ ὨΘΟΟΘΘΑΡῪ ΟΟΒΒΟΙΘΏΦΘ. 
Βαι ν ἤρη Βα ἰουπα 59 ΘΒΘΠ1168 80. ΡΟΓΝΟΙΒΕ 88. (0 ὅθ. 
ποί ἀἰβροϑοὰ ο σομέδβϑ δέ ψ85 ΘΗ ΒΥ ἱεὰθ, ἢο 
ἔθ} μιϑιῆρα ἴῃ τοίαδεμρ ἴο (6}} ἰῃστα ὈΥ ἐε ἐἰν δ 4}νὴ- 
τὶν ἢ Ια 1Π686 {βρθ. Πηβθοᾷ, ναΐη νου μαῦρο 
θεθη ψδαίονυον ὃς βρης ΒΑνο 541. 50. ἰ[οΒῃ 88 ἐδμδν 
ἸΌ8]]οἰουδὶν ἀϊθοριθο 4 μἱδί ἰδςοί, βέγι κί 186 
86η868 οὗ 8] [ῃ6 ΡΘοΡΪφ, ἰᾷ ψὨιοἢ πιϑηϊξοοῦ Ρμεοφέϑ οὲ 
᾿μϑϑ. Δ οεί γ μα. Βαθη σομέδιηφά. Ηδ Ψ 85. [Πϑγοῖσεα 
οσαβάθηΐ ἴα ἢᾶνᾳ φοηνιοίοα {Π6π8 ὁ[ πμια]]οΐοιϑ ἐγϑἕξε- 
Ὠθββ, Ὀδέηρ᾽ ΗΘΔ 116 ργερατοᾷ, 18 ἰἢθτα δ θθθι 
ϑΌΥ ϑέγαιῃ -γνδγά τορῖγ, ἔγοα (μπρὲ ὙΘΕῪ δύθ ΨΟΥ δῸ 
ἀφεηθββίαδίθ ἢΒ Δ ΒΟΥ 884 ἰ(β οτρίβ. [μο8ὲ, ον- 
Ἔνθ γ, 6 ϑῆουϊα ἰΙϑᾶνθ δὴν ἐμίπρ' ιἱπαλἐειηρέοα ψ μον 
ταῖς ὑεη ἐο θἶκοῖ σοηνιοίλοη, μα εὐδῴβ βοῆγε ραῦᾷν 
0168, (νεξ. 98. 566.} ἰπ' νεο Β6 ρταρεπαλν ἀερίο 9 
{πθῖς ρεγνθυθίόυ, σοαπέξυμλδου, δε τ84]160, αἰγῷ ἔπε μη5. 
ῥα βημαθηῦ τυ πσῇ πουλά! οὀνογίδιια ἔδϑπδι, Ἐοβεησι. 
ᾷ Κυίδ. 

,. 838. τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ; ἃ, 6. πἢ ας {ΠΚ γου ὃ ρήνει πμε 
γουΓ ορηΐοη οὗἩἨ ψῆδβ ἢ, δὴ δβοιεῖ ἴο 8ὲν. (Ἐδέμ πὶ 

. 48. ἄνθρωπος εἶχε πέκχα, δύα. Ἰδν [86 τέκνα δύο τπϑϑί 
( Οπλπλοαίδίογβ ἐδῦουρδοὶ 66 ϑοχέδοα αν Ῥδαγίδουϑ. 
Μῦν, ἤόνανον, μοι. ἀπεεηθίαπά ἐμ Οὐδνιόίέθϑ' 
αγχά «ἴειοϑ. ᾿ΕΒ18 ἑπιαυρυφύβείοα δα Ὀόφα Βοίονα: ἀδ. 
νβαὰ ὃ. δ γπθϑ., δ δα β δἷἰβο δὲὺ οτὶριῃηαῖ οὔ 
βθρνυδίιοη, βϑηδοὶγ, (886 δοῖμα ρᾷσίβ οὐ {ῃ18 ραγαδέδ' 
ΨΕΓΦ ΒΈγρωβοῖν ΘΚ ρεΘβθΘα, φβοΌγον, ἐΠαῷ {86 6 γ, 
οί ρδγθθινίηρ 686 Ἰηςοηὔ, τιὶρῃς σίγα δὴ πηρρε]ι-- 
ἀνοθά, ἀπβυθα. [{{ ν8 (βαγϑβὶ Βοβθϑη.) δ ἰαϊᾶρ οἵ 
(6 Ρυι] σα λ5 δηα Βαηϊοίϑ, νιϑα ἔογ ἃ ἰοη ἡμᾶς νεῖ. 
85 16. ὑπϑγ. δωιὰαα Βαϊ, ἀν Ἰωννβι Βα θοῦ ἰαλά ἀφάνη 
ἔοη θρπὰ, δὲ αὐξοννατ 8 ρΡεροπόδα, δηαἀ δομπονοά οά: 
ἴφϑυ5. ἴον. 9 ἀϊνίηα ἰθάοδοα., Οὐπυραγα νθα. 34. 
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9. οὐ θέλω. ὙΒΕΓΘ ἴθ. ἃ ῬΒ55ΔΡῸ ΨΟΤΥ͂ Βἰϊξαγ [Ὁ 
τἰϊο ἑὴ ἐῆ6 Οδαγαςί. πῃ. οὐ Τδοοργαϑῦιβ, νν ὸ ΜῈ ζὴ 
οὐρὰν 8 ΤΟ] ον ηρ᾽ 88 8 ἰγαϊζ οὗ αὐδαδεία. Καὶ φίλῳ 
ἑἐ ἔρανον κελεύσαντι εἰσενεγκέν εἴπων, ὅτι οὐκ ἂν δοίη, ὅσ'- 

τερον ἥκειν φέρων. 
80. ἐγώ Κύριε. Οτοιίι8, Ηδἰηϑὰ9, ἀπ οὐδόγθ, 

τιρ Εἶν (αἶα ἐγὼ ἰὴ (ἢϊ5 ἔογτι ἴο σοσγοϑθοηα ἰὸ (ἢδ 
Ἡοῦτονν ἼΣΤΥ, ΨΠΙΟΒ 18. ἃ ρ γαβα ΟΕ ΓοΒρΟΉΒῖν 6 δϑβϑηὶ, 
τοπαογράὰ ὈΥ 16 δερί. ἴδου ἐγὼ. ὅδο 1 δ). 8, ἃ. 
Νυιῦ. 14, 14. 566 1μ|Κ6 1, 88. ἀαηὰ Αοἴ. 9.10. ΤΒδ 
Ηδδϑιενβ (8 }ὺ Ψαΐδθ. Εἶταβ. δθϑὰ Βγυρ.) δῆβ ὉΥῪ 
ῬΓΟηΟΙη8, ΘΓ (ἢ ΔΓ 8. ι1586 νογὴῦβ δηά δάνεγθϑ, 
85, εὐΐανε Ἰ)οπ6. [{ ΠΊΔΥ Ὧδ ρΡδΥΆ]]6]6 ἃ ὈΥ ΟΣ ο ἢ 
Ἰάϊοιῃ, ““ ἀνθ, 5τ." 0 Οπρϑῃ, ναὶ, Κύριε: δηά ΠΣ: 
Ὠοΐ ΠΗΡΤΟΌΔΌ]6 [ΠδΔὶ αν (γοβρϑοίϊίηρ ψ ὨΙ ἢ [86 οἰγηῖο- 
ἰορίβ8 ρῖνο ὺ8 {016 ΠΠΡΟΠΠΒΗΟῚ [88 ἰ(8 ὀτίρίη ἴῃ ἔγω. 
Οετγίδίηϊν, (ἢ σοί ρεγροίυδ!ν ὑ86 ἔγω 8Δηἃ ἔγωγε 
ἢ τὴϊβ ϑθοηβο, οἵ ψῃ]ο} ΙΕ Ποτο ρῖνοβ Δ Ἔχ Ρ]δ 
ἔτοπι ΡΙυΐδτοῃ, ἢ. 5611. τί δὲ ἔφη πρὸς τὸν οἰμέτην, ἐκά- 
λησὰς αὐτόν ; ἔγωγε εἴπεν. ὙδοΙῈ 185, πονονοῦ, δὴ οἷ- 
ἐϊροῖδ θοῇ ἴῃ [ἢ6 Ηοῦγεν δηά ἴῃ {πὸ τοῖς ἔογπιυΐβ, 
δηά οἡ οὶ οἵ [ἢδ νϑγρ δι ϑίδηςνο, ΓΟ ἢ [4 Τουηᾶ 
διρρἰϊεά ἴῃ (ῃ6 ΟΤτθοῖκ νογϑίοη οἵ 15. 6, 8. καὶ εἶτα, 
᾿Ιδοὺ ἐγὼ εἰμι, “ποτὰ ([Π6 Ηφρτν. 18 5. δὸ τθδι ποτα 
δ ὯῸ ΟΟΟΒϑ:0η [0 δβάἀορύ {πΠ6 οοπ)]όσθιγα οὗ δὴ δ πϑηΐϊ 
(ες, ἄγω. 1 ΔΌΡΘΆΓΒ 4130 ΙΏΟΓΘ βαξογαὶ ἴο δἀορὶ 1[Π8 
6}}} 0515 οὐ τὴ8. νεγ βυθϑίαηξινα (ἤδη ὑπάγω, οΥ ἀπέρχο- 
μαι, ΟΥ̓ πύρευομαι, ΜὨϊοΐ {Π6 (οιητηρηίδίοῦβ ϑυρρθϑ,. 

81. λέγει αὐτοῖς. Οπδ ΠΊΑΥ 5υβθρεοοῖ (δι 968υὁ ργ6- 
ἐᾳοοα {686 ψγογαὰ8 ψ ἢ βόπιο αρρίϊοαξίοπ οὗ ἴῃ ραγᾶ- 
Ό]6, δηὰ {μὲ {π6 ψογάϑ ὑμῖν, ὅς. ἰογτηηϑ [ῃη6 σοῆπηθο- 
(Ἰθη οὐ οογοίαγῳ. “ελώναι δη4 πύρναι τα 8818 ὈΥ͂ 3:0- 
ἨΘΟΉΟΟΙ6 ΤῸΤ Το ΠΊΟΓΑΙ ΡΟΥΒΟῚΒ 1 βἜΠΕΟΓΑΪ ; 4. ἃ. ονθὴ 
ἐΐον ταϊσῃῖ ἢᾶνο ἰδιρσῇῃΐ νου δὶ ἰο ἀθ. 
98. ἦλθε---ἐν δδώ δικαιοσύνης. ᾿Βν (3) ἔογ ψῃ. Τὸ 

οοιης τὴ δηγ ΒΡ 18 ἴο Ὀτίηρ 1ὲ, Ηόδγαϊὶοὸ, Οὐο- 
[ἰὰ8 υηἀογβϑίδη 8 ὁδώ δικαιοσύνης ῸΓ δικαιοσύνη. Βαϊ 
{18 566 Π|8 ἢάτβῃ. [{ δἰ ΡΥ δρη1 68, “6 σαι ἴο 
γου ἴῃ ἰπ6 »γασέϊοο ᾿ οὗ τιρῃξθουδηθθθ, ρῥγδοίβίηρ 
τ ρῃδουδϑηῆθβθ, δηα ἰθδο ηρ ἐσὺβ κοϊαίου." Ρ ϑολ- 
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ίογ, Μαϊάομαῖί!, δὰ (δρθ6}} υηαογείδηα ΕΥ δικαιο- 
σύνῃ ἰμαῖ δἰῃρσι αν ϑ8Π ο. Υ δηα διυβίογιγ οὗὁἨ ΦοΒη, 85 
Θχ ἢ δ θα ἴῃ ἢ18 ΠΠΔΠΏΘΓ, ἀΓ688, ἔλϑίϊηρ, ὅζο. 4}} ψῃϊοἢ 
1[Π6 {608 Θβρεοίδ! δοςσομπηίΐθα τρἢῃςδου 8η 688. 

88. ὥρυξεν ἐν αὐτώ ληνὸν. ΤΠ6 ληνὸς Ρτοροιν ἄἀσ- 
ποίοα [Π6 ἰαγρα ναί (ς84116ἀ {πΠ6 ψ1Π6-ὈΓ685) Ἰηΐο ψῃιοἢ 
[Π6 σῖᾶροβ ψεγθ ἰἤγονῃ, ἴο Ὀ6 ΘΧΡρΓγοϑββϑα ; ἰῇ ψδιοῇ 
8606 [{ οἴὔδη ὁσουγβ ἢ {Π6 δορί. Βιυιῖ 85 (ἢ18 ν6886] 
Παά σοπποοίοά ΨΠῈ τ οη {ἢ6 8146, (Π6ησ66 βομηρδίϊη68 
οΔ]]6ἀ προλήνιον), ΟΥ ἀπά οΓ 11, 4 οἰδίθγη, ἱηῖο ψῃῖοῇ 
[Π6 ἜΧργθϑερα 1.6 βονδα ; 80 ΒΥ ϑυηδοαάοοσΐθ ληνὸς 
σδπια ἴο ἀδηοία (48 Π6γ6) (Παΐ υαΐέ; ψΜὨΙΟΝ, 85 10 ννἃ8 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ϑ0θίθγγαηθδη, 8ἃΠα βοιῃθί 65 μπάθν ἐΐδ 
υαΐ, 80 11 8 οἴη οΔ|16 4] ὑπολήνιον, 85 νγὲ 866 1η Μαιῖΐ, 
8δηα 15. 16,10. Τῆ656 οἰβίθιῃ8, ψῃϊοῖ ᾶτ ὄνθὴ γαῖ 
1 1.56 ἴῃ {π6 Εδϑΐ, ὈΟΓΘ 8016 ΓΟΒΘΙΏΒΪΔη66 ἰο (ἢ6 λάκ- 
κοι οὗ 1ῃ6 Οτεοῖβ, ψ Ὠιοἢ τὰ Ομ 481 οἢ Αγ βίορμα- 
165, Επ]. 164. (οἰοαἀ ὃν Υῇ΄͵ εἴ8.) Ἔχρίδίῃβ8 καὶ ὀρύγματα 
εὐρύχωρα, καὶ στρογγύλα τετράγωνα, (1 σοῃ]θοίαΓο, καὶ 
στρογγύλα καὶ τετράγωνα), ἱ. 6. σδρδοῖοιι8 διιθδίσογγα- 
ΘΔ ΟΝ [1658, δοπΊιοίϊ 68 σουπ, δηᾶ βοπιοίϊῃ68 
Β4 086 ; ρΡΙαἰδίαγθα δηά πηογίαγοα [ῸΓ [Π6 τοοθρέϊοη οὗ 
ΟἿ] ΟΥ ΨΙΏ6. 

88. ῳκοδόμησε πύργον. Τ 686 ἰΟὝΟΙΒ ΜΟΙΘ 0} [ῸΓ 
ἀεοίδηςο ἴο ἴΠ6 βοευνδηΐίβ, δῃΐ [Ὸσγ ρ]θδβιιγα ἴο {{ΠῸ ονῃ- 
ΟΓΒ Ἔ, ΔΗΒΜΘΙΙΩΡ [0 ΟἿΓ σαγάθη-ἠἤοιιδ68, ΟΥ̓ ΒιηΠ]6Γ- 
Ὠουβ68. ἴὴ (86 Δρρ]ςσδίίοη οὗἉὨ [6 ρᾶγδὈ]6, (86 ν4]], 
αἰϑίθγῃ, ἴουγογ, ὅζο. τηϑὲ ἢοΐ Ὀ6 ἄνγο]ξ οἢ, ΠΟΙ ρᾶγαὶ- 
616 Ὀγ ἐδηοϊθα γθβθιῃ ]δῆςθ5 ἴῃ {Π6 “6 15} Θσοηοῶῖν, 
88 Ὧᾶ8 66 ἋΟηδ ὈΥ 86 νογαὶ δηϊϊθηΐ δηά 80πὶ6 πηο- 
ἄδγη ἰη οργοίθυβ. ἵ [88 θ66ϑη υ]οἸουιϑ Υ ορβογνθᾶ 
γν ατοίϊμ8, {πᾶ {ΠΟΥ ΟΠΪΥ ΘΧΡΓΘ88 σΘΏΘΓΑΙΥ, {πὲ 
ΟΝ τὨΐηρ ψᾶ8 ργονἀθα οί ἔοσ ρίθαβιιγα δηά ἀ6- 
8Ώ66. 
88. ἐξέδοτο αὐ τὸν γεωργοῖς. ΤῊ 'γεωργὸς οἴῃ (45 

Π6γθ) ἀθηῃηοίθϑβ ΔΥ ἰθηδηῖ, ΟΥΓ [ἈΓΠΊΘΣ, ὁῃ6 ψἢο ΜΟΥ ΚΒ8 

Ὁ ὙΠ6 δητθπι8 (βαγ8 ϑομοείίρ. Η. Η.) σεῦ δοουβίοπιοά ἴο 
, Βυπὰ ἴον ΓΒ ᾿ῃ ραγάθπθ δηὰ νἱμουαγάβ, ἔσο σι ῖοἢ ἐμ6τα δοίης ἃ 
ΙΕ ΟΥ̓́ΘΓΥ ΨΥ, {116 Βογνδηΐβ ἴπογα βίϑδίἰοπθᾶ δ8 ρυδγάβ νου]ά, 
89 ἕγτοιι ἃ ὑθδοοη, οὔϑογνα ἴπ 6 Δρργεοδοῦ οὗ γοῦθοΓ9, 
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6 στουπά, 848 ἀἸ5ι1πρυϑηδαά ἔγοπι {Ππ οἰκοδέσποτης, στ 
τοργίοίοσ. ὅο Ἰδυςγά. 8, 68. τὴν γῆν-------ἀπεμίσ- 
ὠσαν ἐπὶ δέκα ἔτη. ἼὮ15 (ΟΥ [Π6 ψ80) 18 οπδ οὗ {{Π|6 
ΘΓ] 165ῖ ̓ ῃβϑίδηοο68 οἡ τϑοοσζὰά οἱ ἐδέξέηισ ὁπ ἴἰδαϑθ. ᾿Απε- 
'δήμησε, Κυΐϊηοοῖ {ΠῚ 8, 18 ᾿πβογίθα ἔῸΓ ογῃδπιθηΐ. 
Ο(ογίδίηϊν, 1 ἀο ποΐ 866 δὶ ἃ σδη 6 ψ6}] τοΐοσσοα 
ἴο 'η {Π6 Δρρ!]σδίοη ; ἐπΠουρἢ ΒΘΓΘΟ, 85. υ8118], (ἢ 6 2᾽ῃ- 
(ἰοηΐ (ομμπηθηΐδίοῦβ οχθγοῖβα {Π6ῚΓ Ἰηρϑηυν. 

84. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, [ἢ6 8ΒΘΆΒΟῃ 
Οὔ Πα γοᾶγ ἔογ σϑῖπογίηρ {π6 ἔγα 85. 80 1 ἰ8Κ6 Μεγ 
11, 1δ, οὐ γὰρ [ἡ καιρὸς συκῶν. Ματῖΐκ δηἠ 1Κα οί 
τῶν καρπῶν. 

85. ἔδειραν. Δέρειν 5:5η1Η68. ῬΓΟΡΘΙΙΥ, ἴο 5[ῖη, 61- 
οογΐαγ ; Ζάϊν, (α βανθγοῖυ: θθδῖ, βοοιισρθ, ψουπηά. 
ἽΠΟΓΟ 18. ἃ 51:1 }18Γ 86 οὗἩ {Π6 ΘΧΡργθβϑβίοη 1 ΟἿΓ ΟὟ ἢ 
Ἰδαηρυδᾶρο, τπουρἢ σοηῆηρα ἰο ἴΠ6 νυ] ραγ. [Ιηαθοα, 
ἴῃ τηοϑί ἰδηρτιαρθβ, νογ 8 Ὑ ΠΙΟἢὮ ΡΓΟΡΘΤΙΥ βίρηϊν στοαΐῖ 
ν]ΟΪ ΘΠ 6 8.6 μοί ὑῃέγθαι 6 Π{}ν πδ6ἀ [ἢ ἃ αἴδο; 8686. 

86. πλείονας. ΜατκΚΙαηα ἜΧΡ 168,“ οὗ ρτγϑδίδγ αἀἱρ- 
ὨΠ ;" Ὀυΐ (δαί 86η56 ἴῃ (6 Ναν Τοβϑίδιηθηΐ βθθ8 
σοηῆηρα ἴο {ἰ8 πρυΐῖϊοσ πλεῖον. ἐλιθόβολησαν, ἄτονα 
ΔΎΘΔΥ ΨΊ 8.068. 

87. ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου---ἰΠ 6} ψ1}} ἰγϑδαὶ ψ ἢ 
τον τος. [{ :ρηϊῆς8, ἤγβί, ργορθρέῳ, ἴο ΓΤ ΑΥΑΥ 
ἔγοπι ; δεοοομάζν, ἴον ἴδασ, οὔ [Ὠγουρἢ γονθγθῆςθ. 
1,681 {158 58ῃου !α βθθῆ ἴο ἰνοϊνθ ἱρῃόγάποο οὗ δαίυ- 
τῖῖν τη ΟΟά, ἢ δηοϊθηΐ (οπηηθηΐδίοῦβ [6118 τ18 [ἢδι 
ἐπ 6 ψογ8 ἀθηοία ποί ψῇηδί σου ἤλρρθη, θὲ νψῆδί 
Τρ 70 8}}Υγ Δηἃ τοαϑόηδῦ]ν ἤᾶνα θθθη οχροοίθα, οΥ 
δὲ οὐρῶϊς ἴο αν θ6θὴ ἤοῃθ: δπὰ Οτοίιιϑ 58 γ8 
[6 ΘΧΡΓΘΒ8Ί θη 8 ἴο Ὀ6 υπάαεγβίοοί, θεοπρεπῶς, Ὠοΐ ἴο 
ἀπ ἃ ΓΟϑοθῆςο, θυΐ ἰο ἀδποία δδί 6 οσοηῃίη- 

ΠΟΥ οὗ Δη δνϑηΐ ἰ8 νἱεθα ἴῃ 118 σϑ868. ΘΓΠΔΡΒ, 
οὕγανογ, ἴβθγο 18 Ω0 οσοσδϑίοῃ ἴο Γεϑογί ἴο 8ηΥ͂ βιιοἢ 

τη  Δρῃγβῖοδὶ ἀἰϑιϊηοίοη8. ἢ ΟἰΓΟυ Πβίδ 6 866 Π}8 
ἸΏΘΓΟΙΥ οΓηδπιθηίαὶ, δηά ποΐ ἰο 6 δἰἰθηδά ἰο ἴῃ {π6 
ΔΡΡΙΙσδίοη. 

41, κακοὺς κακῶς ἀπολέσει. ΟΥ̓ {Πὶ8 ρῆγαβα, ψ Ποῖ 
[γραυΘΏΓΠΥ οσσυγθ ἴῃ [86 θεϑὲ Οὐκ ττίΐογβ, ηὰ- 
ΤΊΘΓΟΙ8 ΓΕ 816 ρίνοη Ὀγ Ἦ εἰβίβιῃ δηα οἴ μϑιβ. 
Ὧγ. Οααιρθ6}} ἐπι ηΚ8 ἢ6 88 γγν8 11 Ἐχργθββϑϑά (Π6 86η86 
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νϊςπους ἰουέα (δ Ῥδγοποιίδδιδ, ὈΥ ἐσ: δ. ἐ[π:8 : 
“δ Ὑ{'|} ρὲ (πόδε ψτοῦο μὲ β ἴο ἃ νυγοϊο θὰ «ἀθαίῃ.᾽ 

41. οἵτινες ἀποδόσουυ ᾿»ε- “καιροῖς. ΕΓ 6 ΜΌΓΙΝ τϑιΐδ 
(9 ποίϊοα ἴῃ|8 ἑβοῖῖ δηοΐσπί τηοάθ οὗ ρανιης γενέ, 
(νοῦ, ὈὉγ (Π8 ΨΑΥ, βἰβηϊῆθβ ἩΠπδὶ ἰΒ γϑπάοεθα τ 
Ρ8.4.) βαπμαῖν, ἰη ργοιίμοθ: οἵ σις 1 παν τοῦ ἢ 
γοβί 268 ἴῃ δανοσαὶ ρϑβϑάρος οἵ {π8 (}δββίσαὶ ὑσὶ 6 Γ5; 
'ἜΧ. γΓ. Ρ]αίο ἀς [ὲρᾳ. 8. γεωργίαι δὲ ἐκδεδομέναι 
δούλοις, ἀπαρχὴν τῶν ἐκ τῆς γῆς ἀπκοτελοῦσνν. [9)]ο0η. 
Ηαὶ. 616, 80. γεωργοῦντες ἐπὶ ῥηταῖς τίσι τεταγμέναις 
μοΐρωις, ἄς ἐκ τῶν καρπῶν αὐτοῖς ἐτέλουφ. ΧΘΠΟΡΉ. 
(ἔοοη. 1ὅ, 1. ἐπίτροπον σοὶ τὰ τῆς ὡραῖα ἀποὺδεικνύοντα. 
Αἴϊοῦ {π686 ῬΑγτιηθπίβ ἢ ργοάμςθ οἄπηθ6, 1 ῬΓΟΟΘΒΒ οὗ 
π|6, (0 Ὀ86 ΟΠ (Ρα ἔῸΣ τηοηεΥ-Ῥδυτηθηΐ8) {ΠῸῈ 
ψογὰ ψἢϊοῖι ἀοβοίεοῦ {Δοπὶ (ἀπαρχὴ) σϑηα (σ 51:51} 
τοῦῖ, Ἰραίο, γτανθημθ, ὅσ. ὅο να ἢπᾶ ἰὶ η Τπυσγά. 
6, 90. Συρακοσίοις δὲ καὶ ἀπὸ βαρβάρων τωνῶν ἀπαρχὴ 
ἐσφέρεται. 1 ψἘΠΠρΡὺαἶκα ἐΠ8 ορροτγίμη!Υ οἵ δεμθπαϊηρ 
8 σοτγυρί ρᾶϑβᾶβθ οὗ «σ56ρῆιι.5, ἰηῃ πἢϊοῆ (6 ἀ. 
ΘΟ ἰὴ (ἢϊ5 5θ0η86. Ρ᾿ 829, 9. Ηυδβοῃ. καὶ νῦν 
δ᾽ ἔτι τῆς ἰδίας ἀπ᾿ ἀρχῆς διακοσία τάλαντα. 1 τεδὰ 
ἀπαρχῆς ΜΏΘΩ {Π6ΓΘ 18 Δη 611105818 οὗ ἐκ Ὁ. ἀπὸ. ΤΒ6 
Β688 18, ὉΓ ἢ!]8 ΟὟ Ρτγίναίθ τανθηϊ, γοβοσνοῦ [0 ἢ] π|- 
βε , οἡ αἰνίηρ ἂρ ἴῃ οΟΜῺ ἴο πῖ8 βοὴ αν ἃ. 80 
ἔδιον δῃὰ ἐξαίρετον ἃτο οἰποά Ὀγ Πειποβίξδ. ὧδ ΟσΓοῃλ. 
ὑρὰν γθαὺν 8, 11. 5. 80, 9-..12. 5. ὅ, 1. ἘἨτοάΐϊλη 

ι, 9 8. 

4.2. λίθον, ἴον »νίθος. 86:6 δχδῇιρίοβ οὗἁἨ {18 ἸαΙΟΤὴ, 
οὗ 18 5: ΠΊ}}8 Ὁ ἴο {πὸ ψ6}1-Κπόνσῃ Ῥδββαβ8 οἵ  ρΡῚ: 
“«τζθοιι ἀθὰῃπι βίδίαο, νοϑίσγα δι." [1 9 ἰτϑαιϑηΐ 
οί ἰα τοοικ δη8 ξδῖη τἩγιῖθέθι ἢ ψὨϊοἢ 866 Α]- 
θεγίὶ δηὰ δ εἰδίθίη, δπά Μϑίἢ. ὅτ. Ὅταπι. ἈΚ εφαλὴ 
γωνίαφ, ἰῃΠ6 λδαά βίοηο, πὸ σΟΥΠΘΓ ϑί0π6, δηα συπεο- 
αμεητγ [88 ῥγεηοΙρΑ! δσῃθ ἔοσ βυϑίαιπὶπηρ {Π6 οὐηΐοε. 
4, αὕτη---Οθαυμαστὴ. ΤἊδ γ)γαδ ἃ σομηρανϑοη τεἰϑι8] 

(0 (ἢς «96 »}}8} Ὑτιίεγθ. δὅ866 εῖ8. Θαυμασγὴ ΤΔΥῪ 
αἰπογ 6 τϑίοσγθα {0 γωνία, (ψ} Ὑ εἰ8.) ἀπά πιϑδῃ 
{Π18 ΘΧΙΓΔΟΤΟΙΏΔΤΥ ᾿ΘΓΒΟΠδΡΘ, οὐ Ἀσ. ἔθοπ ἐπ η6 
ἴον ᾿πϑδβουηθ, ΗΠ δγαιοὸ. Απ Ἰάϊοτῃ δἀορίθά θγ {{Π6 
ϑδρί, 1. 1818 μίδςε ἀπά οἰβενίεσε. ὙΠῸ Ίη 1 ὅ8:Ὰ. 
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47. ἴοτ ΤΙΝῚ (6 ΓΘ 18 τοιάυτη [ῸὉΓ τοιοῦτος 80 480 11, 
9, 7υ(. 19, 80. ὕὐδηε8. 24, 14. 8. 27, 4. (οβϑηῆμι. 
δΔηα Κι.) δαα αἷἰβδο ψογϑί. δῃὰ ΕἸβοι. ἀθ Ηθρτὰ- 
ἰϑιηῖ8 ἰη Νον. 74 6ϑι. 

42. ὀφθαλμοῖς ὑμών. Ῥαϊαϊτοῖ ΘηάθδανοιΓβ ἰο ἀοίδηά. 
{Π686 ψογά8 ἔγτοπι [Π6 ςἰίαγρα οἵ Ηδθργδίβη), δῃα οχ- 
ΔΙΏΡ]659 οὗ {πΠ6 ρῇγαβθ ἃΓ6 ΠυΠΊΘΓΟΙΒ; Ὀυϊ (Π6 πιοαδ 
ἴῃ ψ ΠΙΟἢ ἘΠΘΥ 8Γ6 υβρα 18 ποῖ αυ16 {Π6 881η6. 

48. διὰ τοῦτο. ΤῊ ββρυ ἡ ἸὩΔΥ 6 ἋΠι1ι85 ρϑᾶγᾶ- 
Ῥἢῃγαβθά : “ Ββοδι86 γ6 ἢᾶνα γο]βοῖθα {18 βίοῃθ, (Π6 
Ὀδηοῆϊβ οὗ 1π6 Μεβϑιδὶ) 5 Κιησάοιῃ δηά γα] ρίοη 85}8}} 
ποῖ 6 σοπημυηϊοσαίαα ἴο ψοῶ, ὃδυὰϊ ἱπηρατίοα ἴο ἃ Ὠ8- 
(ΟΠ ΟΓΥ Γᾶσ6 οὗ ρεγβοῃβ, (Ὑ πεῖμοσ 068 οὐ Οὐδ η{1165,) 
811 (η6 ορεάϊοης [Ὁ] οννοῦβ οὐ «9651.5, ψῇο 5114]1, ἅτε. 
ΤΙ ον βῃ παίϊοῃ 5}18}} ἢὸ ἰοῆρεγ "6 [Π6 ρϑου δῦ 
Ῥϑορῖὶε οἵ αοά; δυϊ ἰπαΐ πδίϊίοη οὕ γζᾶςθ 8ἢ4}} Ὀ6 80 
ψὨ1ο] (οΥἹ ψΠδίθνον σου ΓΥ.) ΘΙ] ΌΤΑΘΘΒ {Π16 ΡΪ]δῃ οὗ 
88] νδί! ἢ ΠΟῪ Ρῥτγοιηυ)ραίθα.᾽᾽ Βοβαοημ. πὰ Κυΐϊη. 1 
Κηον οὗ πο οὐογ τηοάθγῃ (ομητηθηΐδίοσβ 0 ἤᾶνα 
Ρεγοείῖνϑι (μ 18 ϑ6η868. ᾿ΓΒουρ!ν ᾿0 Πα ὈΘθη Ἰοῃρ ἃρο. 
Ἰηαϊοαϊοά Ὀγ Εὐέῆγπι. ννῆο Ἔχρ δίῃβ ἐθνὸς ---- κάρπους 
ὈΥ τὸ γένος τών Χριστιάνων. 

44.. καὶ ὁ πεσὼν---λικμήσει αὐτόν. ΤῊ 8 8ῃου]α υη- 
ἀουδίοα!ν ἕο! ]ονν νϑῖβα 42. Οὐ γσδίῃογ ἰ{ 8 θθθη 
Ιηἰγτοϊυςσοα ἔγοτα {ἢ 6 τηᾶσρίη, δηαὰ ἀδθγινοα ἴτοσὰ 16 
Ρδγα 116] ρίασθ ἴῃ υκε 20, 18. {2681 411π468 ἴο 158. 
8, 14, 1δ. δηα 28, 16. ψοτα Ὁσοά 15 σοιηρατοὰ ἰοὸ ἃ 
ΠοΙγ βίοπϑ οἵ γσοςκ, ἴο σῇ οἢ νὨΟϑΟΟ νου ἢ|65 ἔογ τὸ- 
ἴὈρ6, 15 βϑαίρ, Τἤοβα Ψ 8ο ἀἰϊδϑίγιβέ 1 ἃγα ορροϑβϑά ἰο 
{Π086 Ψῆο, {πγουρῇ ἔδαγ δῃὰ σὩγο ] ββη 685 ἴῃ ϊρἢΐ, 
ΕΙΡ δ βοπη6 βίοῃβ ὈΥ {Π6 ψᾶγν, (411 δηἀ ἃγθ Ὀχγιιϊβοϑά : 
ΠΟ ἢ, 1 δηρυϊαγ, νουῃα 8 [Π6πΔ οῦβθ. 1.8: 1581η0᾽ 
(86 ἔρυτο, 1η6 5ρηιβοδίίοη 18, ““ΒΟΒΟΘΝΟΥ 84} 
βίῃ ̓α δί, δη4 σο)θοΐ τη6, 85 (Π6 Μεβϑίδῇῃ, 8Π4]} βη- 
σοιιηΐοῦ τ βου, γαῖ ΠΟῪ πᾶν τορθηΐ δηά Ὧδ ἢορ]βά, 
ἜΦ᾽ ὃν δ᾽ ἄν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. ΤΊ). ψογὰ 8 ΤΠΔΥ̓ 
θ6 {ἢ ρῥϑγαρἤῆγαβθα : “Βιιΐ οὐ ΠΟΙ ΒοΟν ΘΓ {ἢ|185 
τοςκ, (6 Μεαββι4ῃ,) νοοῖ πιρῆς παν θθθη {ποὶγ 
ἀοίδηςο, 8804} [4}], 11 νν1}} σσυϑῇ ἢθ 1ἢ ἰΓγονθγϑὶ Ὁ19 
ΓῺ :᾽ 1. 6. (6 ἰοτηρὶ 5|14}} "6 τη βο γα }]6 [ῸΓ 8 ἔΐηια,. 

ΨΟΙ,. 1. Χ 
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51] (ΠΟΥ τορϑηῖ, 186 Ἰδέ [ὉΓ εὐ6)) ἀπά δυθν. 
γνεἰϑιοίη οὔϑογνοβ: “Ηὀδ ν]ιο ζαἐΐξς ροη α δίομθβ 18 
Ὀγαϊθϑοά ἱηάοοά, γοῖ ᾿ΏΔΥ ΡῈ δροαὶϑά; Ὀμυΐ 6 οἡ 
ΨἤΟΤΩ 8Π ἱπηΏ 686 5[0116 [4118 18. ΓΙ ΒΘ 85 ἰξ 6 Γ6 
ἰο ἀυϑί, Κα τὴ8 οἰαῇξ ον Αορθο ἴο {π6 νῖηἀ8. ΤΏΘΥ, 
ἴῃ ἃ τηοίδρμογιοαὶ 86η86, [6}] ροη 1ἢ8 βίοῃςβ Ψ}} 0 6 γῈ 
οβδηάοα αἱ {π6 πηθδῃ βίϑι 90 οὗἔἁἩ 2681.8, ἱπουρὰ {Π6Ὺ 
τσ 6 Πρα]θα ὈΥ ἃ ρ]ογίοιιβ γϑϑυβοι δίθ). 16 

᾿ ϑέοπθ ζαί8 ἀροπ ἰὩο86 πὸ ἀο ποῖ βυξδι [ἢ θιηβοῖναβ 
[ο θ6 μαδὶϑα (ἀπὰ [Π6ῖγ ργο) ας 68 γοηονθ) Ὀγ 8}} 
(ἢ.686 τηΐγδο 168, απ {Ππογοίογα ψ1}} θ6 ἱηνοϊνοά ἴῃ {{Π|6 
οοιμοη ἀδϑίσιοιίοη οὗ (Π6 6 νυν 18} ἠδιίοη. (γ 6(8.) 
Ιἢᾶνθ, βονανοσ, νθηϊυγοὰ (0 ρῖνα ἃ ἃ βοιῃοναῖ 
ἸΏΟΓΘ σ,ΘΏΘΓΑΙ Δρμ]οδίίοη. (ὅδε. Ὠοάαταρθ.) Δικμάϑω 
ὈΓΟΡΘΗ͂Υ βἰρηιῆσβ ἰο (ἢγαϑίι, θὰ ἃ|80 ἴο Ὀδδῖ, Ὀτι1186. 
δὸ Ὠδη. 2, 44. ὅ66 δ0ἢ}]. [δχ. οβθῆμῃ. σοιραγοϑ 
ψγς. Ψν. 12, 684. ΨεΙυΐ πιοης!8 βαάχυπη ἀ6 νοῦς 
ΓΘΟΘΡΒ ααὰπ τὰὺϊ. Ηθ πηρῆθ πηογὸ ϑρροβιίοὶν 
ἸΔν 8 εἰϊεὰ 4 Ὠερ ς οτάσυϊαῦ Γοβροῦβα ἢ Ηοτγοά. 
ἄ, θ42, 82. Λαβδα κύει, τέξει δ᾽ ὀλοοίτροχον᾽ ἐν δὲ πεσεῖται 
᾿Ανδράσι μουνάρχοισι, δικαιώσει δὲ [Κορινθόν. ΤὮιΒ 
εαποίαίθά, ΒῪ Εἰο6: 

«Α βίοῃβ ψὨίοΝ, το] ] ηρς ΜΓ Θποσπιουβ Ὑ ΘΙ ΒΕ ιῦ, 
5}.4}} σγΌΒἢ. ὈΒΌΓΡΟΓΒ, δηά ταίογην (Π6 βίαϊθ," 

ΓΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ι. 

Ὗὰκιβὲ 1. πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς. [ἰ ψουϊὰ 
ἤανο θόδη τοσγο (5910 αὶ] ασϑοῖκ ιΓ τ δὰ Ὀδρη διὰ 
παραβολῶν. ὸ Αγίβίορ. βδη. 61]. σοι δι᾽ αἰνιγμιωῶν 
ἐρω. 

ῷ. ἡ βασιλεία τῶν οὐρανών --- 68 Θσοοηοίν οὗ {86 
ΟὨγιβιίδη ἠἸβρθηβαίίοῃ. Τῇ ᾿οδάβ οὗ 1[}}8 ρβγβϑθ]β, 
ἰθν}] δα [1κὰ 1Π6 1Δ8ὲ δὲ {Π6 σῃ]οΥ ῬΘΥΒΟΏΒ, 8.6 ἴΠ686 : 
ΤὨΘ [8Π]οἵγ οἵ (Π6 Μεβϑίαβ Κίηράοιηῃ 15 δηβουμορᾶ 
δηα οἴἶετοά ἰο [Π6 σοἤ ΘΓ τυ] 6 γβ, (886 ἀοοίογβ, απὰ {Π|6 
Ρυϊοδίδ: θυΐ {μα ν, ἰἈνουγίηρ νἷσθ, δηὰ ὩΟΌΓΙΒΏΗΡ 
84 ἀἰββθι! ΔΕ] ρ᾽ ΘΥΓΟΓΒ ἀηα ῥγε)ιάϊςοβ, σϑ)θοῖ ἰἴ, 
ἃν ἱΠ] ΓΙ Οὐ. ἔγοαΐ (6 ἰῃτογργοίθυβ οὐ ἰἢθ [᾿νίης6 
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Ὑ1}1. ὙΠΟΥ ψ ΠῚ (μογεΐοτα βυβδν π6 τῆοϑὲ σσῃάίρῃ 
ΡυΙΒῃπηθηΐβ; θοίἢ {παῖ οἷἵγ ἀπά {π6 1’ σουηίγυ ΨῊ} 
Ὅδ6 ἰαὰ τνᾶβίθ, δηα Ὀοβιίἄθβ (ἢ6 Ψ9ε᾿ν8, Οὐ γ πδίϊοη 5. 
Μ}} θῈ πηδάθ μᾶγίακογθ οἵ ἔβα ὑυδηρῆϊβ οὗ {πῸ (ἢ γ!8. 
εἴδη τοὶ ρίοη ; ψ 116 ἰθο88 ψῆο, δζοσ διπδγαείηρ ἰΐ, 
ἄο ποῖ ᾿ϊνα 83:1140]γ ἴο 1ἴ, 514}} 6 Ἔχοϊ υδεά ἔγοπι ἐδ 
6] Ἰο γ οὗ {06 ΜεοββιαΠ 5 Κιηράσπι. Ἔο {Π686 Ποβάς 
(Π6 ψγῇο]6 5 πη} ]Ππᾶς 5ῃου ἃ δα τοίογγεα : ἐδ. ὀΐδοΣ 
μι ψ γα δαάρα, τογοὶν ἴον (ἢ6 866 οἵ ογῃδίμσπί. 

υ1η06]. 
ῷ, ἐποίησε γάμους τῷ υἱῶ. Τῇ φαΡν (οπμηδηίδίοῦβ 

υπαογβίοοα ἃ πιαιγίδσθ ἰθαϑί. 6 ϑγγίᾷ4ς υϑυϑίοι 
Τοηἤοτβ ἰ οοηυϊυΐεηι. δὸ αἷβδο ΑἸ]Ρ. Κγρῖίε, δηὰ Ὅν. 
Μαγβῆ, οὐ Μιοῆ. Ρ. 146. ΤἼΘ πιογὰ γτοςοπί οπθβ, Μ|- 
οἤ 615, βοβθηι. Κυϊηοεϊ, αηὰ δοι θυβηθγ, Ἔχρ]αίη απ 
ἐπαιισιγαΐ Τεαεῖ. Οπ τ δῖ. ἀδΥ (οΒβθητῃ. [6158 08) (Π8 
Οτπθηΐαὶ Κίησβ 6 γα σοηβί ἀογοὰ 85, ὁροηϑὲ ἀπά γιαγ ει, 
8016 }Υ υηϊδα ἰο ἐπ ο1γ σουηΐγγ, ψ ΠὨΙςἢ 18 σοιηραγοά 
ἴο ἃ δροηδα. (ομρᾶσο 8. 46. 2821 1 Βπερ. 1, ὅ--θ. 
ΟἾΠΘΡ Ὄχδίηρ]θβ οὔ (18 856Πη86 866 ἰῇ [κα 198, 86. 
14, 8. Ἐϑίπον 2, 18. 9, 94. ᾿ 

8. καλέσαι 5] σὈ1ῆ65 ρσαποια ν ἰσ ην]6. 80. (ὴ6 
Ηροῦτον ΒΒ Ρχ. 9, 8.1 ὅδη). 9, 92. δηά {πὸ 1,81 
υοσαγο. Ἰῃ [ἢ158 856)86 ()6 ψογὰ δηά 118 δου νδίινοϑ 19 
{γοααθηιγ υβοἀ. 1 Βον ΘΝ ΟΓ 3: ρη|ε5 γαῖ θοῦ ἴο βπ)- 
ῬΊΟη ἰἴοβα ψῆο πδα Ὀδθη ἰηνιιθ. ΕῸΣ Οὐτοίί 5, 
Βγυρ. δηὰ Κυίποεὶ (ἰπουρῃ Εοϑϑηπι. {ἢ ]ηΚ8 [ἢ σ 
Ροϊπί ποὲ 8888 οογ]Υ ργονεα) οὔβογνθ, ἐῃδι 18 τγᾶϑ 
{(Π6 ουβίοπι ἀπιοηρ ἴΠ6 ΠΟΙ ἢ 8 ΤῸΓ (6 ρυσϑί8 ἰο δ6 
ἐιοῖοο Ἰηνὶ το, (οΥ ταῦμοῦ ἢγδι ἰην!6ὰ δπα ἤθη 80η- 
τηοποἀ,) 3γδὲ ᾿νε βοπηα {{π|6 Ὀεΐογθ, {παν {δον 
ταὶς ργορᾶγε ἰμαπΊβεϊνεβ; δοοοπαίψ, ϑδμπιποηθά ἃ 
Βῃογί {1π|6 ργονίουβ [ὁ {Π6 θαπαηιϊιοῖ, {αὶ [πον πρῆς 
Ρ6 {ποῖα δἱ ἃ ργορογ {ἰπ|δ0Ό ὙΠῸ βθύνϑηῖ8 ὙΠῸ δι1η}- 
τοοηδά {Πθπὶ, γοτα οα]] δα κλήτορες, δειποκλήτορες, δΔῃηὰ 
᾿κοηϊέογοα. ὅθε Οτοί5 οα [κα 14, 17. Ῥεγῖο. ϑιαοί. 
ΟἸΙαυά. 89. δηὰ οἡ δίῃ Οιυάδπά. δπὰ ΡΙρπογίαβ ἀ6 
ϑοσνὶβ 118, Αἀά Εςδδ Β. 4, 2. (αρΡ. 3, δ(8.)ὺ Θυςηδπὶ 
ἔυ ρ]οτία Η!Θγοβοϊ τ πογπῃ 9 Νϑηγο δογαπι νοΐ 
δα σοηνενίαπι, Ππἰ51] δὲδ υοεαίε. 

χὸ 
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8. οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. Υοἰδίο! πῃ σοΙρᾶΓο8 9 Ῥαγδὶ. 
80, 10. δηά 2708. Αηΐ. 9, 18, 2. 

4. τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα. ΤὮς ἄριστον ΜγὙἃ8 αἱ ἢγδί 
πὸ ὀγοαζζαδέ ; τῇ ῥτοσοβ8 οὗ {πὸ [6 Ποοπάδν πιο] 
ψ8ἃ38 80 αἀφηοίοα: κηα 85 1 Ὀδοδίηθ αδἱ ἰοηρίῃ (6 
σΠο τηθ8] οὔ ἢ6 ἄδΥ, δῃὰ νϑ ἀδίδγγοεά {1] τὴ 6 Ὀ81- 
688 Οὗ 1 ΨΜὰ8 ΟΥ̓ΘΓ, (Πδιηοῖυ, 1η6 δνθηΐϊηρ,) 1 δἱ 
Ιθησίῃ ρσοηθγα! γ ἀδποῖοα ἃ Ὀᾶπηιϊϊεῖ, Θϑρθο οι} }ν ἰη 
1η6 ΑἸοχαπάγίδη ἀϊα]θοῖ. ὅδ Κυρκο οἡ Ζοδῃ 91, 16. 

4. καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα. 118 18 ψ6}} οχργοββθὰ 
ὈΥ οὖν ΕὨρ 5}  αΐϊηρε. [10 Ἰῃο] θα οαἶνθ5, βῆθερ, 
δηΐ ἔον 8, πα 4]1] βϑιιοσῇ ϑδῃϊπ|8}8 ἃ8 ἅτ ρμμξ Ὡ} ἐο 
,76εα. 

4. τεθυμένα, Θύω Ῥτοροιὶν 58ἰρηϊῆθ8 σμβῆο; ἴτοπι 
ψἤθησΘο σοϊη65 θύος, ἡ πθι δηα θύωμα, οὐἀογαιηθηςη) 
ἴῃ Ῥογρῆγγ. ἀθ Αὐϑί. ὁ, 5. 1 πᾶ8 Ὀδϑθη ἔγυν οὔ- 
βοσνοά ὃὈγ Ηροιηβίογμυβ ἂρ. [Δ ηπορ. ΕἸγπι. {π40 {6 
δησίθης Οτθοῖβ ἀϊαὰ τοὶ οὔθ δίοοαψ 5δοτιῆςσοβ, Ὀυΐ 
βονοῦβ, ᾿πσθῆβθ, ὅς. ΤΠ νψὰ8 ἀδποίθα ὉΥ θύειν. 
ὝΠθη {π686 ψαγ δἰϊογναγήβ οἰιδηροά, ἀπα Βααϑίβ 
ν ΘΓ οἴἴκγοά, νοὶ {Π6 ψογὰ θύειν σοπ!πυ δα ἴῃ 86 ἴὉΓ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΏΡ 06 }6 δάσγα, Ὀυῖϊ ποῦν ἀσποίρα πιαεσέατι. 
οὶ (Π6 δηῃοίϊθηξ βρη οδίίοη ψὰ8 σοίαϊ θα ἴῃ 1Π6 
οοιῃρουπα ἐπιθύειν, ἃ8 Δρρθᾶγβ ἔγοιη Ατ᾽βϑίορῃ. Ηδῃ. 
9156. (Ηιϑίθγυβ.) [δαά, {παὶί {πὸ Ηοῦτον ΓΩῚ, 
ν ΠΙοἢ ἀεηποέθα ροπογαϊίν ἴο 5ἰδυρῃίογ [ῸΓ δαδίηρ,, 88- 
ογἰῆςσθ, ρου αρ8, οὐ Δ} πηθδηΐ ΟἿΪΥ (0 κα “Ὀ. 
ϑ66 5. δ0, 14, ὃς 28. ὃς 110, 7. Φοη. 4.10. 15 ἼΣΙ, 
ΨὨΙΟἢ 586 θ8 σορηϑία, «ἀδηοίθ8 δῶρον. ϑο ἢ] Θυ8Ώ6Γ, 
πονανοῦ, {ΠῚΠηΚ8 (Πδὲ 1ἰ ἢγβε ἀδποίεβα ἔο δίαψ, ἴον [οοα 
ΟΓ ἴοσ βδι σῆς, δπά {Π6π, ὈΥ τπηεϊοῃοπιυ, ἔτοπι [ῃ6 
δα)ιηςΐ, ἴο ᾿πηπηοϊδίθ, βδογιῆςσθ, ἰο Οῇδσ οἀογίδγουϑ 
ΒΡ1665 (0 {π6 (ὐοάβ; ἀδηοίοά, δεοομπαϊΐῳ, ἴἰο ΟΥ̓͂Σ ὉΡ 
ΒΟ ρΠίοΓθα δ ϊΠ14}5; δηά,. ἐλίγαϊψ, ἴἰο βδυρῇῃ δον 8}1- 
τη88, ὙΠ ΘΊΠΟΓ ἔρον βδουιῆςθ οὐ ποῖ. Απά 88 βἰδυρῇςογ 
ἴογ 88 ῦῆσθ γτ8 ρΘΏΘΓΔΙΪΥ ΟἹ ἃ ἰᾶγρα 80 816, 80 ἴπθγδα 
8668 δῇ δάϊπποι βρη βοαίίοη ΟΥἮὈΎ ἃ σοηβί 6 ΓΑ ]6 
ὨΠΠΊΡΟΓ ἰο Ὀ6 8] ἴῃ; νϑσῪ 8140 ]γ ἴο ἃ γογαὶ ἔδαϑί. 
[πῃ {818 ΝΘΓῪ 86η86 {π6 ψογὰ οὁσουγϑ ἴῃ Ασίβ 10, 18. 
θύσον καὶ φάγε. ΤΠϊ8 18 (10 υβ86 (6 ψογὰ8 οὗ Ὠγ. 
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ΟΜαΙθΥ, ὅϑογπι. 2, 487.) ομα οὗ (ἢο86 ἸΏΔΏΥ Ρ8ΒΒΑΡῸΒ 
ἴη ἴπΠ6 Ναὸν Τοβίδιιθηΐ νν Ποἢ γοῖογ ἴο {Π6 ΠΔΡΡΙΠ 688 
οὗ δῃοίποσ ψου]α 1 ἰθγ8 θογσγοννθα ἔγομη δηϊογίδί η- 
ἸΏΘΩΐ8 Ποτθ. “1 ΙΏΔΥ ἈρΡΡΘΆΓ 581ηρἘἀγ,᾿" ΠΟ Πι168 
Ὧγσγ. Μ. “δὲ ἴῃ 80 τήδην αἰβδγθηΐς ἰδηρυδραβ, δηὰ 
.80 ΠΊΔΗΥ ἐΟΤΙη8 οὗ το] ρίοη, (Π6 14648 οὗ ἔαΐαγα Ὁ]158 
Βῃου ]α 6 σοηνογοα ὑη66γ {Π6 881η6 ᾿ΠᾶρΈΓΥ. ΟἾ]ΪγῪ 
6 τηυϑί σϑοο]]θοῖ {πᾶὶ ψἢδὲ 15 υπἀογϑιοοα ἐέογαϊῳ 
ἱπ ΟΥΠοΓ ἀἰβρθηβδίϊοῃβ 18 ΤΠ ΘΓΟΙΥ βριγαξίυα ἴῃ 186 
ΟΠ γι βϑεδη.ἢ 

ὅ. εἰς τὸν ἴδιον ἀγρὸν. Ἢ Ἑατῆ. ΑΒ 1η [μΚὸ 1ὅ, 1ὅ. 
δΔηἀ 950 8αἰ5ϑο Τῆυς “ 2,16. διὰ τὸ ἔθος ἐν τοῖς ἀγροῖς----οἷ- 
κήσαντες. ἀφι 862, 20. τοῖς δὲ ἐπὶ τῶν ἰδίων ἀγρῶν 
ἐγεγόνεισαν ἐξόδοι. Απά 771, 4. κελεύειν ἀπιοῦσιν αὐτοῖς 
ἐπὶ τοὺς ἄγρους νέμεσθαι τὰ οἰκεῖα. Απὰ 884, 88. 378, 
25. Αρρίδη. 1, 859, ὅδ. καὶ οὐ πόλεις ᾧκουν, ἀλλ᾽ 
᾿ἄγρους ἡ κώμας. ὭὌϊοη. Ηα]. 1, 686, 28. 80. 8οπι6- 
᾿{{πΠ|685 18 αϑθα {Π6 1, δίη αρθ7; 6Χ. στ. (ἷο. ΟἿ, 1,20. 
ψιχογαηΐ ΠΟΠΏ1}]} 1 ΔΡΤΙΒ. 

ὅ. εἰς τὴν ἐμπορίαν, ἴο {Π61Ὁ θυδίπο88. 1ὲ1884η. ἘΡ. 
177. πλέουσι δὲ κατ᾽ ἐμπορίαν. Κυϊῃοεὶῖ. 

8. οὐκ ἦσαν ἄξιοι. 6 ΔρΒοϊιιΐο 186 185 ἔουπα 656- 
ψἤογο ἴῃ {Π6 Νὸν Τοβίδιηρηΐ, δηά ἰῃ (ἢ6 (Ἰ]459591684] 
ΨΓΙΟΙΒ. δ αῖγοι σοηρᾶγεβ ἃ ΨΘΓΥ 81:}}1}1ΔΓ Ὀᾶ858ρ6 
οὗ ΟἸπηδπη : ὁ μὴ γάμος ἕτοιμος, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ 
ἦσαν ἄξιοι εἰσελθεῖν. 

9. διεξόδους τών ὁδών, σοτηρίί4 νἱάγαπὶ; 80 ο8116 ἃ 
Ὀδσδυβα [ΠΘΓΘ ΨΘΓΘ ΙΏΔΩΥ ΓΟδα 8 οοηιρεέμπέ, σοΉΟ7"- 
φιιπί. Τδυ διεξόδοι ΜΠ] ἀδηῃοία ρ΄δοθβ ἬΘΓΕ ἸΏΔΗΥ 
ΤΟΔ8 ΟΥ βίγαϑίβ [πη παῖθ. ὅθε 1 οθβηογ δηα Κυρκα. 

10. πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς. ΕῸΓ «6818 Βῃονγαα ἢ8 
ἀ13010168, (ἢ διημοηρ ἴμ6πὶ 0 πιρῃϊ ὙΠΠ| τὰ ἢ 18 
το] σίου ἔπογ ψοιἹὰ θ6 [Π086 ψῆο βῃουϊα Ὠάγθουτῦ 
νὶς6, δηᾶ {πδ΄ {Π686, 88 ποΐῖ θοδσιηρ (ἢ6 ἔτ18 οὗ ἢ15 
Κιηράοπι, νου]ά 6 βυθ]εοἰοα ἴο (Πη6 ἰιδαν]οϑὲ ρυιηϊ8}- 
τηοηΐ5. (Κυϊη.) Γάμος, σαὐηδουΐυ πη. 

11. εἰσελθων---θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους. ΒΥ {}18 
οἰγουμηβίδῃοσθ δηοίθηϊ ΠΊΔΠΠΘΙΒ ΔΙΘ ΔΟσυγδίου 66- 
Ρἰοἰεἃ. ογσ, δ8 Οτοίϊυ8 ἤθγα 1615 8, ρτδηάβθβ, δηὰ 
(0886 ΨὮΟ ρᾶνα τηϑρηϊῆσοηΐ Ὀδηαιοίβ, 864, ψ ἤδη 
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{ποῖ ρυθϑία Μοῦ δραίρά, (0 δηΐεῦ (86 ἀϊπὶηρ-.ἢΔῇ, 
ΤὨυ8 ἴῃ Αὐϑίθρῃ. Ερ. 1, ὅ. πάντων εἰς ταυτὸν ἀθροιϑα- 
μένων---ὁ χρυσοῦς ἐστιάτωρ εἰσήςε. Απὰ ΤτίπΊΒ]ΟΙ0 ἰη 
Ῥροιροηΐῃβ 9805: ““Ατηοι ὨΟΒ ΠῚ ΤΠ1 ϑυδνα οσαΐ 
νΘΏΪΡΟ ἰἢ ΘρΏν Ὁ, 86 ἢ ΔΟΒΘη ΝῺ οϑ8θ, οἵἢ- 
θη 1 νοϊμρίαίθπι ἀσποραν!." (Οτοί.) Δαα δυσί. 
Αια. 74. “ (ρηνν4 ΠΟΠΒιηαυ8πὶ| οἵ δογὶ 1π|δδΐ, 

ο ἢ τιβίιγὶ ΗΒ το ηαυδθαί, οὰπι σοηνῖνϑ οἱ σύρηδγα ἰἢ- 
οἰρδγρηΐ, ρχιυϑαιδπηὶ 16 δθββοί, δὲ ρεγιηδηθγοῃί α]- 
Ετ68580 60, είβίβιη. 

11, εἶδεν-- ἄγβρωπον αὐκ ἐνδεδυμιένον ἔνδυμα γάμω---τοῖ 
ἀγβορθᾷ ἰῃ ἃ Ὀβῃᾳιθίί τορ8, θυ ΟὨΪΥ ἴῃ 18. ογάϊ- 
ὨΆΓΥ. αταιθηί. ναοίδίθι ἢδ8 ργοἀυσοα {ποὺ νοῦν 
δηλ 187 μβτα 188 ἔγομῃ Κορ] οι Εὶ. 9, 8. δῃ4 ΜΙάγμβεϊ 
10,11. ψῆρζο ἰἤο86 νὼ εὐγαγπέ οὐ ησογοηΐ 46, 
γοφίυογυρῃέ υφόἐιμερηία δμα, ργχραγαγεπέ δ6 αὐ οοπυΐ- 
υἱπι, ἃ15 Ορροβοά ἴο ἴμοβ6 φυὲ ἀεράεγωμέ ὁρϑγαδε πε- 
δοίὶ δ διι}56, εὐ ἴῃ γοσίως ραίαξέμηι ἱπέτατγεπέ ἐπ ἐωγρί- 
ἐμαϊΐπο σμά. ἷἵ ἄρτοα ψιτῃ (τοίϊι8, (Ἰοσ. δηά οἴδοιβ, 
τῆβῦ ὈγῪ {15 18 ηθϑηΐ, δἀοτηϊηρ' ον Οτιϑύδη ῥγοίθβ- 
βίοῃ, ὈῪ ἃ οοηάμοξ 501{40]68 ἔα Οὐγ Ηρ σα] παρ. Ἐπι- 
ἀπ γμιΐῃβ 45 γ γν ἡ ]οιουϑ}ν 1] υϑίγαϊοα Ειΐ8. 

12. ἑταῖρε. ὅ68 τοί. οη Φ0, 18. δο νὰ Επρ] ἢ 
““πρη8." ΒόΓἢ ἰὼ {86 δηῃςίθης δῃηᾶ προάδγῃ ἰδῆ- 
ξυλᾳρβ, ἰδτφ δῃα 8 Π}}}8} ΘΧ ΒΥ ββι οὔβ ἃγα υϑοὰ ἱπιρ7Ὸ- 
»γἱὸ το {[Πο86 οὗ Δα νεν ψ6 ᾶνα Πι{|ὸ Κπον]θάρε. 

12, πώς εἰσῆλθες ὡὲὸς μὴ ἔχων ἕν μου; Πώς 
δ Γρῃἀθιθή φμοκοάο ὮὈΥ Αδαρ τέϑήμον Τπαμῃ ἘΕΤ 
Πα (δηρΌ9}} τοηάθυ 11 λοιυ: Ὀμ: Βτγυρ. Βοβθηκῖ. 
δηὰ Κυΐηορὶ φμά Ξοπέε; ψῃϊοἢ, Πούγανϑσ, πηΔῪ ρεγ- 
ἴϑρ8 Ὀ6 ΔΚΙΩρΡ ἰοο στθαΐ ἃ ΠΡ ασίγ. 1 ργϑέδε φβαγε 
ΟΣ ἴω 2μγο, ψτἢ ΘΟΒΙθαβηθσ. 10 ΒαΒ αἰ ψαυβ θθθῃ 
8} Οὐ θη] οἰιβίοιι, ἴ0 ΔΑ ΠΟΘ ἴο ΤΟΥ 4] δηὰ οἵδε 
τρᾶ ηΙἤσοης Ὀϑησχαρίθ, Ὀθζ 800}} 88 ἅἃγα μγαϑνίοιιβὶ 
Ρτγονι ἀφ ψ "ἢ ἃ τορα; [0 τεΐθοῖ ψῃϊοῦ, ψ Βθη βεηξ, 

. ΟΓ ἴο περ]θοῖ ἰο ρυΐ 1( ου, δῃὰ ἴο δηΐοῦ ψίϊμουϊ [ξ, 
ψΟυΜ] Ὀ6 φουβίἀεγοά 88 δὴ ἰθϑυϊί, ψν ἰοἢ ψουϊὰ ἄταν 
ἄονῃ οὐ (η6 οἴβδβηάθγ δί ἰθα8ὲ δχρυϊϑίοῃ ἔγοση {Π8 
σριρϑηυγ. ὅθ6 Ηδιπηθῦ, δδὰ ἩδβΏϊκογ, ρ. 898. 
“Αμα δ9 4}} νῆο ἴθ ἱπνι 68. να τορ65 ρχον: 464, 50 
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ἰο ομίον ψίιπουΐ σ8Πη ΟἾΪγ ὃ6 ᾿πρυΐϊδα ἴο {Ππ6 μοῦνοι" 
δἰ οὗἩ (86 συκδδί, δηαὰ ἰῃ6 σΟμΒΘ]ΌΘΠΟΘΒ γοϑῦ Ψ]ῆ 
Πἰπη, δηα ᾶἃγθ ποῖ ἰο θ6 ἱπηριιδα ἴο {π6 τηϑϑίθγ ᾿-.᾽" 
Νοῖῦ 88 1ῃ|8 οοπῆησά ἴο {π6 Εδϑδί. 78 Πηὰ νϑβίροξ 
οὗ ὸ ἴῃ {16 γεθί, δὸ ϑραγίίδηιιϑ Υιῖ.. δὅδιν, (δ8ρ. 
ΒυϊΚΙ6γ.) “ δρυΐ δἰϊδι δἰυἀ οὔηδη ἱπιρογὶΐ, Θαυυτ 
τοραῖιι8 δά σοοπδηὴ ἱπηρογαίοσγίδη, ρα δῖ νϑηϊβϑοί, 
41 ἰομαΐυ8 νϑηῖγα ἀθθιιδγαῖ, ἰορϑηὶ ῬγδΒΙ ἀἈΓί8 ΠῚ. 1ρ- 
815 ΠἸΡΟΓΔΙΟΓΙΒ δοσορίι." Απηάὰ (ὑδρι(ο]ηυ8 
Μαχ. ψ9υη. “Ἴρ86 ρυθγ 8, αυσπὶ δά σαρπδη) 80 
ΑἸΕΧΑΠαΤΟ οδβϑοῖ σοζϑίιϑ. ἢ ρδίΓ18 Ποποόγθη,, αυδά 
οἱ ἀδοββαὶ νϑϑβϑίῖϊ8β σοομδίοσία ; ἰρβϑὶυβ ΑἸ]θχδηάγὶι 8ο- 
σΘρΙι.᾽ ᾿ 
8. ἑκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον. ὅ66 ποίθ ὁ 

Μαί(ῃ. 8,12. Το 6 οαβί οὖ ἔτοπὶ ἃ ἔδαϑι ψ)ὰ5 Γθ- 
ἩΗΣΕΝ 88 ἃ ΤΒΓΚ οὔ (Π6 σταδίδβί σοηΐοιηρί. ὅο ορῇ. 
γδοῆίη, 467. ψἤθγο ἰξ 18 ϑαὰ οὔ Επγγέιι8, δεῖπνοις δ᾽ 

ἡνικ᾽ ἦν οἰνωμένος 'Εῤῥιψεν ἐκτὸς αὐτόν. ϑυσῇ δῃ ἰη88}} 
ΒΟΨΘΥΟΣ (0 8η δαβίθγῃ ργίποα ψου]αὰ 6 ἰδουρῶς ἰσ 
τ γι σογα [ἤδη ἱΠΠοπηἰουδ ν σαϑίϊηρ οὐ, 1. 6. 
Ὀοηαβ δῃὰ σοηῇηριηθηί. 

14. πολλοὶ γὰρ εἰσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. Οἡ {18 
5888 6,6. 880 ὨοΐΘ δῦονο. 20, 16. ψ ογο γ. Ηδπιηλοηά ' 

88 ἃ ΝΟΥῪ Ἰοηρ,, Δη4 πηοβί 1πϑίγυσίινα δηηοίδίϊοη ΟΠ 
1Π6 {τ 56η86 οὗ (ἢ ψογαβ κλητοὶ δῃηὰ ἐκλεκτοί, 1 
ἔγιϑί 1 584}} γεῃβδγ 8Δη δοσθρίαδθ]β βογνιςθ ἰο {Π6 8ίι- 
ἀεπί, ὈΥ ἰαγίηρ Ὀδοίοσε δῖπὶ {Π6. ὉΠ] ΟΡ ΝΘΓΥ ΟΆΓΘ- 
{0] δογιάρστηθηὶς οὗ (ῃϊ5 Ἰραγηθα εἰἰββογίδιίοη: “ ΤῊΒ 
ΨοΙ5 κλῆσις δηα κλητὸς ἰὴ {16 Νὸν Τοϑίδπιθης 1} 
τυ} 1{1πϑὁιγαῦθ θϑοῖ οἴμοτγ. [Ὁ Ψ1] θ6 υϑοίμ!} ἢγϑῦ 
ἴο Θχδιῖης {Π6πὶ ἰῃ 84 μἷδος οὗ 85. Μεκος. ψπογα οί 
οςσυγ ἰομοίμογ, ΤἬρθγα κλητοὶ βίβη 65 ἃ μεδές ἱπυϊέοά 
ἔο α εαδέ : ἀθρόους τοὺς κλητοὺς ἴδων, (48 1η ἴΠ6 (4881-- 
( 8] ἩΓΙΙΘΓΒ; 80 ἤγδοὶ. ἀθ Ἱπογϑᾶ, ὅταν πῇ πληθώμεν 

κε ΤΉΙ8 18 οορίουθίγ {ΠΠππβίταϊοά ὈΥ ΑἸἐπῖδη. Με], 1. 121, δηά 
Ῥαυΐδεη. ῥ. 466. τείεγγεἀ το Ὁγ Κοβθομβοὲ, ὙΠΟΥῪ τηαἰπιὰὶπ, (ποῖ- 
γε πειασπάϊηρ ἴπ6 ἀουδσίδ οὔ Κτοῦθ5,} (πὸ (Ἤγιδε Παὰ τγοΐδγεποθ ἴσ 
[Π18 ουδίοπι, δα ἐΠΟΡΘΌΥ τηδδηϊ ἴο ἰεδοῖ ἃϑ (αὶ (οἀ 18 ρεαϑοᾶ ἴσ. 
οὔἶεσ ἰο 4}} [π6 πιθϑηβ οἵ βα νδίίοῃ, 1. 6. ρίδοθ, δ, βαποι βοβίίοη, 
νυ ποῦ ἤθη δὴγ ἀερτοοίαϊα δηἀ γοὐοοῖ σά σᾶποοῖ θυϊ ἴδε] νυσϑίῃ. 
αηα ἄδογοα [61 ἴο [Π6 βϑανογοβδὲ ρι}}5]πιθηϊ. 
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καὶ λαμπρῶς συνευωχώμεθα : ἰο ἩΠΙΓΝ 18 ΘρροΞοᾶ ἄκλη- 
τοι ἰῃ Ηοιηογ, δηα ἐπυοσαξὲ ἴῃ ΡΔαΐυ8,) δηὰ κλῆσις 
186 οὔΐςα οὗ ᾿ηνπηρ Δηα Θδηςϊογίδιηρ (ἤδη : δηὰ 
Ψυάίῃ 12, 11. ἃ Ὀαηαυσῖ, ογ ᾿ηνιΔίῖοη. 50 ὃ πρὸς 
ταῖς κλίσεσι τεταγμένος 15 Ὧ6 ἰῃδί νγἃ8 ἴο την!6 δηὰ 6η- 
(ογίδίη ((Π6 κλήτωρ, ην!δἴοτ). ἢ (ἢ6 δερί. [6 ψογὰ 
[85 δῃοίῃονγ ηοίΐοῃ. [η1] Κίηρϑ, 1. 49. ἃ 41. οἱ κλη- 
τοὶ τοῦ ᾿Αδωνίου ἃγτα [Πο086 “416 ἴτοπῃ Δάοηϊ)αῖ,, 1. 6. 
ο4116α αἴϊοσ ἢ18 πδη16, δῃηᾶ {πογϑέογα ἢΐ8 δ ῃογθηΐβ. 
δο ΑΡϑοΐδπι) (ὦ ϑδπ). 1ὅ, 11.) ἢ88 ἴσο πυπάγοα 8υοἢ 
κλητοὶ. δὸ ἰῃαΐ δι(Παγο κλητοὶ βρη 1ῇῆθβ (ἢο86 (Παῖ 
ἅΤ6 56] θοϊθά ἴο γϑοϑῖνα βϑρϑοίδὶ ἔνοιγβθ, οἵ ἴο θ6 δηι- 
Ἀρίῳ ἴῃ βραοίαὶ ἐγιιδίβ ; δηα [ἢ ἰδξίογ 15 1Π6 ρατγίίου- 
ἂἃΓ τηρδηϊηρ Οὗ Πα ννογά. δὸ ᾿η Ατιβϑίοί. Εθοη.]. 2. να 
Βηὰ τεχνίτας κλητοὺς Β]οΙ ηδ ἃ ἴο σατράπας προσδοκί- 
μους, ἱ. 6: σῃοῖοθ γι ἤσοσβ. Βοϑι 68 [ἢ18 ποίϊοη οὔ 
{μ6 ατεοκ, ἔτοιῃ τἢ6 Ηρθῦτγον ἐὺ οδ] Πρ, (Π6τα ἰς 
δηοίμογ ἴον σϑἰθγαίθ : δηά 80 {ῃ6 ννογὰβ ΝῊΡ δηά 
ΝΡ 5ισηϊν Ὀοι] υοσαέμηι ἀπ οοἰθῦγοπι, Δηὰ 18 γθη- 
ἀεγοϑᾶ ἐπίκλητος ἃηα κλητός. ΤΠυΒ ἴῃ Εχοά. 12, 106. 
ἃηἀ ἴῃ [νιῖ, οἴη, κλητὴ ἁγία ΜὨϊσἢ τὰδὺ 6 σοπι- 
διοὰ νἱ τ Αοὶ. ὃ, 84. ὅσια τὰ πιστὰ, 5Β.Ὑ6 ΤηΘΓοΐθ65.. 
ἢ6 κλητὴ ἁγία ἐἸδη το ᾿Π γα ν, 4 δοίομιπ λοίψ, οἵ 

ΠΟΙγ 80] θη Υ, ἃ ΠοΙἄαν. ΑργθοαθὶΥ ἴο [Π6 ἅθονθ 
Β6Ώ868 18 δι οὗ ἐπίκλητος ἴῃ ἴΠ6 δαρί. ΘΙΓΠΘΓ 85 8ρ- 
ΡΙἸοα ἰο ἃ ἄαψ (Νιιηι. 28, 18. ἐπίκλητος ἁγία), ΟΥ 88 ἴο 
»εγδοης (Νυιῦ. 1, 16. οἱ ἐπίκλητοι τῆς συναγωγῆς, δῃὰ 
Νῶπι. 906, 9. σύγκλητοι βουλῆς). Τἢι5 ἔᾶγ ψ1}} (ἢ 6 
ΟΙά Τοβιίδιηθηΐ ἰθδα 8 ᾿ηἴο {6 86η86 οὗὨ [(ἢ15 ψογά ; 
δηα ΒΥ (6 σοπβϑηΐ ψὨ]Οἢ βυ 0 818(8 θοίνθοη (Πα ἀπά 
{6 νψειογβ οὗ πὸ Νὸν Ταοβίδπιθηξ, κλῆσις ἀθηοίθβ 
(ῃδὶ ρϑου δῦ ἔΆνΟυΓ πον νοιοσἰβαίδα, ἢτγθι ἴο {Π6 
ον8, δηὰ {ἤδη [ο (ἢ6 (φηῖ 68, νηϊοἢ Πδά ποὶ Ρ6- 
ἔοτα Ὀθθῃ δ᾽ ̓ ονθά ἴο δγυ, 4 βίαίε οὗ ἔδνουγ νουςἢ- 
βίδα Ὀγν Οὐοά᾿β δβρϑοϊαὶ ργονίάβηςσθ δῃηά στᾶσθ. [Ι}η 
1 (οτγ. 1. 426. κλῆσις 5ἰρῃΈΕρβ {παξ τηνἰδιίοη ἀπῖο 
Ομγιβὲ, ψίος Ὀγουρσῇξ [η Ἔβρθοῖδ! ]ν [ἢ 6 ροοῦ ἴῃ 8ρῖ- 
τι; ποῖ {π80 οἴ οΓβ ψνογθ ποί οαἰέρή, Βαϊ ἔμογ ἀϊά ποῖ 
δοσορί {Π6 σ4]]1πηρ. Ιη ΕρΠ65. 1, 18. ὃς 44. ἔλπις κλή- 
σεως 15 {πδΐ ἢΟρ6 ψΆΙΟΙ γοβ}}}15. ἔγοιη {Π6 ππογον οὗ 
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Οοά :ἢ γονϑδιηρ πἰ8 ϑοη. 80 1η ῬΠΠῈΡ. 8, 14. 1Π6 
βραβεῖον τὴς ἀνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ βρρο5868 [ῃπ κλῆσις 
ἴο ὃδ6 δοίη Ββούνίςα οὗ οὐγβ, ἴο ψῇισἢ (Π6 τοναγά 
ρίνοη ΡΥ Οοάή, {πῃ Ἰυάρο, 18 βιγ]6α βραβεῖον τῆς κλή- 
σεως. 80 2 ΤἼΠο685. 1, 11. κλῆσις 15 (ἢ6 ὨοΠοΟυΓ οὗ θ6- 
Ἰοηρίηρ υπίο (Ὠ γὶβὲ 88 18 [ο]οσσοῦβ. ὅδὸ ἴῃ 4 Τίπι. 
1, 9. τπ6 λοίψ οαἰξίησ ἰ6 16 Ποπουγαῦθ σοπαϊοη οὗ 
μοίηρ ΟΠ γϑιϊδηϑ [πγουρῇ (ἢ 6 ἔτεα πθῦου οὗ αοά ἴῃ 
Σονϑδηρ 8 δοη. δὸ ἴῃ Ηόθγ. 8, 1. κλῆσις οὐρανία 
18. 1ηΠ6 δρροτγίδιηἱπρ ἰο (ἢ γιδί : δῃὰ 1η 9 Ρεῖ. 1, 10. 
ΠΟΙ 6 ἃΓ6 δχῃογίϑα ὁ δ Κϑ οἿἷἿἵσ σδ] ]ΠἸηρ' δηα αἶδο- 
(ΙΟἢ ΒΌΓΘ, {πΠ6 οαὐξὲηρ 1ι5 ἀραῖη [ἢΠ6 ΤἸηοΓον οἵ Οοά ἴῃ 
ΤῊΔ Κιηρ τκ5 ΟἸ γι ϑιϊΔη5 ; δηά (ἢ6 ᾿κλογή ΘΙΓΠΘΓ ἀρΔΙῸ 
{Π6 8β8π|6, θοοάυβ8α {πΠ6 ἔδνουγ οὗ Ὠανίηρ (ΟἸ γιβί Γθ- 
νοδ] θα ἰο τῇδ ννᾶβ δὴ δεΐ οὗ αοὐ᾽᾿Β ἔγθο σἢοίςθ, οὐ 
6186, ἔθ ρυγροβα δηά τηογοὺ οὗ (οὐ β γενδγάϊηρ Β6- 
ἰἰθν γβ θίθγῃδι!γ. ΒΥ ρσγοροτγίίοῃ ἴο {18 βρη! ῆσδίοη 
οἵ κλῆσις ΨΜ6 ηγιι5ὲ ΓΟηΔὸΓ κλητὸς ὁη6 ἰῃδΐ ἢΔ8 τοςσοὶνρά 
{1118 τηθογου, δη {Π6 Βοποῖι οἵ ἀρροτγίαϊηϊηρ ἰο ΟἸγίβί. 
5ο κλήτων ἀπόστολων, ἰῃ Εομι. 1, 1. 8η4 1 (οτγ. δπά 
νοσ. 6. κλητοὶ Ἰησοῦ, ἰ. 6. ΓΟ γΙδίδη8, που ἢ ποῖ 
ΑΡοϑ1685: δηά νϑσζ. 7. δῃά 1 (ογ. κλητοὶ ἅγιοι, ἰῃΠουρἢ 
Ποῖ 80 ἀἰρηιῆοα 85 ἴο Ὀ6 Αροϑίϊε8, γϑί βογνδηΐίβ οὗ 
76 8115, οὐ (γι 8{14ῃ8 : δῃηὰ 8, 21. κατὰ πρόθεσιν κλητοὶ, 
ἀσποίαδβ οἰΐποῦ (ΠοΥ {Πδὲ ἀγα ἢ} ἸΙονοα δηὰ ἐδνοιυγοά 
Ὀγ Οοὰ οὗ 8 βρβϑοῖδὶ ργϑοθ, Οὐ {Π6Ὺ {πὶ δ σοῦ 
πηίο {πΠ6 (Δ 1} οἵ ΟΠ γίϑῖ, ποῖ ἴῃ δοάψ οπἶψ Ὀπΐ ἴῃ δομί. 
δὸ 101 (οΥ. 1, 24. οἱ κλήτοι, [Π6 Σα]οά. (ορροββα ἴο 
εν5 δηά ατγϑοκ8) ἀγὸ (τὶ βι᾽ 5 [Ὁ] σοῦ β. 9066 1. τοῖς 
κλητοῖς, ἴθΓγα {π6 ψογα 5 υϑοα σῥδοίμέοίν πα Βι058ἴδη- 
εἰνοῖγ, ““ἴο {Π|π 81 η}8 ογ (ἢ ϑίδ! η8.᾿ Ἴμοιο ὯΓΘ ΟἿΪΥ 
(ἢγθα ραϑ8δρβδ γϑιη δι ηρ᾽; ἴῃ ὕνο οὗἩ ψῃϊοἢ κλητός 18 
ΟΡΡοξβὰ ἴο ἐκλέκτος, ἤθγβ, ἃηα ἰῃ οἢ. 92, 14. Ηργθ 
(1. 6. 20, 16.) κλητός οἸΘΑΥΥ ἢ88 (ἢ 6 86η56 οὗ Ρεϊοηρ- 
ἴηρ ἴἰο (Π6 βογνίςβ οὗ Ομ γὶδι; δπὰ ἐκλέκτος [δὶ οὔ 5ρ6- 
οἶα] Ὄχσϑι]βῆσα οὗ αΠ]Προησο ἔπογοῖη. [|π {6 βεσοηΐ 
Ρίδοθ, Μαί. 22, 14. [Π6 οαἰξοά τα τῃοβ6 ἰο ψῇοπι 
1Π6 ἔγϑι στᾶσα δα ρίνθη οὗ ἰην!ηρ δηα σ8}Π}Πὴρ ἴο 
Ολνειιδέ, ν. 8, 4. ἀπ γοῖ ἔλγίῃονγ, οἵ Ὀγηρίηρ ἴῃ ἴο 
εἰϊδι βρίγιυδἱ ἔδαϑί, ν. 10. ὈυΓ {π6η πο886 ψῆο Ψ6σα 
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ἰην 64, Δηἀ ἀϊά ἢοΐ δ 411 οοπια 'ἰη, δηά 80 Ψ6Γ6 ποΐ 
ΨΟΓΊΒΥ, ν᾿ 8. (ἢδὲ 18, οδραῦδίβ οὗ Π6 δε Γ βγαοα ΟΣ 
Τοναγ, οΥ τϑοθρίίοη (ἤθγο, δηα ἢ6 (δαὶ σοτηϊηρ ἴῃ, 
οδίὴθ Ὑ:ουΐ [86 ψοαάϊηρ ραγιηδηίΐ, ((πΠᾶῇ ἄμα τοῖογ- 
τοδίϊοη δηά οἤδηρα οἵ τοϊηπ γεαυϊγοα οὗ Ὠϊπι 1η οὈ6- 
ἄἀϊθηςθ ἰο ἰπδὲ ο411,) ψογὰ ποῖ δἰονγθα (ἢοβθ ἢιρσῆογ 
νους ιϑαίδιηοηΐβ, θαΐ νη (Βοβ6 ευλίοὐ ἐδεν λαά ἑαΐοη 
ονι ἐλοηι, δια [ΒΘ Υ ρυμπίβῃθά ἔοσ {π6 ἀρυ.88 οὗ {Π6Π|, 
οαδὲ ἱπέο μέΐον' ἀαγζηποδδ, τυλογο ἐΐοῦθ ἰς οΥ̓ψὲηρ οΐ, 
δος. ΘὍα ἰαϑὲ ρίδοθ, Αρος. 17, 14. 15 νΘῚῪ σϑῃδγκε 
016, οσα κλητοὶ, ἔκλεκτοι, πιστοὶ, οαἰξοά, σὐοδοη, 
αμηβε, ἀγα βοῖ ἀονη οἰἴμ 6 88 411 οὔθ, οὐ 688 88 αἱξ- 
ἔδγθηΐ ἀσρτοθοβ οὗ ( γιβιίδηβ, δηα πιστοὶ (Π6 ἰα8[ ΟΥ 
ὨΙρἢσβί. 1. κλητοὶ, τοδί ῃοῦβ ἰο (ἢ σιβί, ογ ἴο [6 δ ἢ 
οὗ Ομ σιϑέ ; (ἤθη, 4. ἔκλεκτοι, {ῃοβϑ {πὲ Ὠδά ]ϊν6 4 ̓κΚὸ 
Βς ἢ, τὲ δά ἠοῖ 1ῃ ναϊῃ γϑοοϊνοά {πῃ ὐοβρεὶ; 8. 
{86 Με ἐμ βδτνδηΐῖβ, {μὲ σοπιϊηυρα 4 αξέλῥμέ μπίο 
ἀεαΐὴ, ραοτγίοτιηθα 411 {86 ἰγυβίβ (η4ἰ Οοα διδα Γθ- 
Ροβϑά 1η {Πϑιῃ. 

15. ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν. Παγιδεύειν 58|ρη1ῆε5, 
ῬΓΟΡΘΙΥ, ἴο ΙΔ ϑηδγθβ ἰοῦ δ1γά8, θυ 11 15 ἢθγο υ8οὰ 
ΤΩΘΙΆΡΒΟΣΙΟΔΙΪΥ. 88 τον. 6, 1. (δ γπ.) ἐπαγιδεύθης ἐν 
ρημάσι στομάτος μου (ψῃϊο ἢ Μαίίον 56 απ 0 ἤᾶνΘ 
ἃ [ἢ τηϊη. [0 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τοηήεγθά, ἔπδί {Π6Υ τοῖρΐ 

ΘΩΒΏΔΙΘ ἢϊπὶ 1 Ὦ 8. ΜοΓά 8, ἐγγθέῖγα, ἐἰέαφμεαγο, σαρ- 
ἔαγε. δο (ἰς. Δςδά. 4, 275. ὃς 1δ. οἷο Ὀγ ν οἰϑἰοίη. 

. 16. μετὰ τῶν Ἡρωδιανών, ρᾶγί588η8 οὗ Ηοτοά Απ-.-. 
{0Ρ885ὅ. Τῆς ψογὰ Ἧρωδιανοι 15 ογιοα δἴζοσγ [86 τηο- 
46] οὗ {π6 [,Δ01ηὴ ἐοσηληδίϊοη ἰῃ ἀπμδ, ψϊοῖ ἀδηοίοβ 
“ οὗ ἃ Ραγίάσυϊαγ οουηΐγυ, β6οί, ΟΣ ραγίγ." Τῆυβ ἰη Βο- 
ΤηΔὴ ὨΙΒΙΟΥΥ ΜΘ Γαδ οὔ {ῃ6 (ἰββάγδηὶ, [ἢ 6 Ῥοπμροῖδ- 
Ὡ1, (ΟἸΘΘΓΟΏΙ8Π), δηα αἰ8ο (ΓΙ βδη1, δηἀ ΙΊΒΏΥ ΤηΟΓΘ 
Ριοάιισοα ὈΥ γείβίει"ῃ. Τῇθβϑε μοίά ἰμαὶ {τρυΐῖθ 
Τρ ἰαν ΓἍΠΥ θ6 Ραϊά ἴο {ἢ6 Βοιηδη5, πῇς (ἢΘ 
ῬΠδτ8665 ἀδηϊρά; 80 (ἢδὲ ψνῇῆοιηδοονοσ (ἢ γιβί ἱδνουτγοά 
ΌΥ 5 ἀῆϑννθγ, ἢ6 ψου]ὰ 1ηΈ8}}Π0}γ οἴδηα 186 οἵβιοῦγ 
Ρᾶγΐῖγ. [Ὁ ρρϑδᾶγβ [(ἢδι [ἢ ῬἤδΙΓ 5665 ῃοραδά (Παϊ 2.6- 
5.8 ΟῦΪ ἃ ἢᾶνα σοζυγηθα 80 ΔΏΒΨΕΙ ἀραϊποέ ῬδΥην, 
[86 {θυίς; δῃᾶ {παῖ ἢθγ Ὀγουρδί 186 τοις 
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αι ἰΠδη), 45 [ἴα 8475, ἐγκαθέτους, βϑυθοτηοα 88 
Ὑίηε88668 οὗ ἢϊ5 ψογάβ. (ας γπ).) 

16. οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, ἰτὰο, Ὁρηρα, ποιῖθον 
Ῥτγδοι βϑίηρσ βιτχυ]αῦ!οη ποὺ αἰβδὶ πιυϊδίίοη. Τὴ ἴον- 
τὴ 0.48 οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός ἀῃὰ βλέπειν εἰς πρόσωπον 
τίνος ΤΩ ἢ ΠΘΑΓΡΙΥ (Ὠ6 βδῖη6 [ἢγρ. ΤΠ ἴογιηθγ, ἢον- 
ἘΡΘΓ, 18 ἃ ατοοῖ ρῆγαϑο, οὗ νψῇϊοῃ Υ οἰϑύβιη μδ5 ρτο- 
ἀιιςοα οχδρία8 : [π6 οἴδεῚ ἰ8 ἃ ΗἩδῦγα βη), βρη! γίηρ 
ἴπΠ6 88η16 ψι λαμβάνειν πρόσωπον. κα 40, 921. 
Ηδφρτ. 9 τὸ. Τπουρῇ ῥμοογίδαοε 8. [45 ἀδίκως 

, μὴ κρίνε πρόσωπον. ἀῃῃιὰ δι γτημηδοῆι5, 1, 19. ρδγβοπᾶ- 
Ταπι βρεοίδγα ργαίίδπη. [Πρόσωπον βρῆ 68 ἴΠ6 Θχίοθυ- 
8] δρρϑᾶγδῃςθ, οὔ σοῃάϊίοῃ. ΤΠ 1,2[1Π8 80 υβοά 
Ροτβοηδ, κἰπίίηρ {π4ὲ {Π18 ΠΟ πλοΓα ἔογπιθα ραᾶσί οὗ {Π6 
ΤΆΔ τἤϑη ἀ068 ἃ ῃη85Κ, βυιςἢ 88 ννὰ8 ΨΌΤΏ ὈΥ ἀγδιηδέϊς 
ϑοΙΟΙ. 

17. ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὗ; ΟἸσΘΓΟ ῥΓῸ 
Μάδγςὶ]. 10. ἔγαΐϊ οογίδιηθη ἱηἴον οἰδγ 58: 05 ἀὉ 668, 
τὴ }11 ἀυριίδυδηΐς αυϊὰ ορίϊτηιπ| 6886 : ταῦ], αὐ1ἀ 
8:01 Θχρϑαϊγεῖ : σηυἱ, αυἹὰ ἀδαοδγοῖ: ΠΟΏΏΕ]]1 δ ϊδπη, 
υ14 ᾿ἰσογοὶ. ΤΥ ἀο ποῖ δπαῦῖγα δδοιΐζ {Π6 σΓΙσῃς οὗ 
58 ΟΥΘΥ ΖΨυ6468 ; ἔογ διηοηρ (ἢ6 εν5 {πδἰ γγὰ8 δά- 

Το ἰ6ἀ ἰο Ὀ6 ποπθ αὐ αἷί. Τὶ ψἃ8 ἴΠ6 οηα Ὠυπάγοα 
᾿ δηά {π6ηςΙ 6 ἢ γ6ΆΓ Βῖη6 6 ῬΟΙΌΡΘΥ, δοίηρ ἃ5 τη ϑαϊδίοσ 
Ὀείνθοη Ατγιϑίοθυ]υ8 δπὰ Ηγγοδῆι8, γῆ ἜΘ οοη- 
Κοηάϊηρ ἴον ἴπ6 Κἰησάοπ), βυνδ]υραίοα Ζιάεεα ἴο {Π6 
Ποιηδῃ ροτγοσ. 208. Απί. 14, 4, 4. δῃά ὅ. Αἢοτ- 
νυ 8 ἰἢ6 Βοπηδη8 861 Ηδγοὰ δηα ἢ18 80η8 ονϑὺ {ἢ6 
εν δρδίηϑίὶ {Π6ῚΓ νν1118, Δηα ἤηΔ}}ν Ἔχαςίθα (ἢ σθηῃ- 
8118, ΟΥἹ σΔρΙΔί!οη ἰδχ ; δῃα Ζ0υ64558, ΒοΙπρ' τεαἀυορά ἰο 
186 βἰδία οὗ ἃ ργονίηοθ, [8]] ἴο [πΠ6 διἀῃ): η!βίγαιο οὐ 
ΔΥΆΓΙΟΙΟΙΒ δηἀ υη]ιι8ῖ ρονογηοῦβ. [ρτονοά 1[Π6 «96 ν}8 
ἴο 866 {Πδδίγθ εγεοιθα ὈγῪ Ηδοτσγοά,---θαρίθβ αἰβρ]αγοα 
αἰοῖ;,---ἰἢδ βδογθὰ τγεδϑυσυ μ᾽ υηάογοα Ρν Ρι]οῖ,---ῃ6 

᾿ Απίομϊδ ΜὨϊςσῆ ονοτ)οοκθοα ἴΠ6 Τρία ἐογιῆθα Ὀγ ἃ 
Πουηδη ρΑγγίβοῃ, ---- 6 Πρ ῥγεθβδίβ ογοαῖθά, δηὰ σα. 
τηοναά, δῇ {86 ρΙΘάβυγα οὐδ 6 ρονθγηογ; δηᾶ ἔθου, πο 
ἸΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪΝ, [ραγο ψΟῦ86 υϑ8ρ6δ. Ηδηςο, 1π|ρᾶ- 
τἰοητ οὗ ΤΠ656 1π)Ὸγ165, (ΠῪ θαρϑη ἰο ἀθβραΐθ, ψβθίῃογ 
186 ορϑάϊβησθ 80 γπάεογϑθά ἴο ἐπε Βοπιδηβ οομ]α οοη- 
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βἰ8ϑέ ψ ἢ 1[Π6 ἀυΐν ψΒ οι ἢ ονεὰ ἰο {ποιηβεῖνοα, 
(Ποὶν [6 ]οὐν- οἰ ΕΖοἢ8, ἢᾶν, ἰο (οὐ Πίμη5617 ψ ΒοῖθοΣ 
οΥ ποΐ 1Ποῖγ δῃσθϑίογϑ ἍΟΓΟ ἴο ὃ6 ᾿πϊταἴ6α, νἢο δα 
ἀϊϑονηρά ἢ6 ἀοπιηίοη οὗὁἨ Ρἢδγοδῇ, δηα δίϊοσ ψαγαβ Ὁ 
οὔ (ες Κίηρθ οὗ ϑγγία ψὩ ἃ 8ιι6ο 688 Ψ ἢ]σἢ ΤΠΘΥ δἵ- 
(ἰθυϊοά το ἔΠ6 σο-ορογαίίοη οἴτῃθ Αἰπηρηιγ 9 γουϊὰ 
ιπογοίογε οά πᾶνε 10 811|64 (Π15 ἰονα οὗ ΠΌΘΟΥ ἴῃ 
τΠοῖγ πηϊη 8, νου] ά ἢ6 μανα παδάδ [ἤθη ἢ18 ΡΘΟρ]6 ΒῪ 
(Π6 Τσοιηπιαηά οὗὨ οἰγουπηςϊδίοη δπὰ οὗ {ἢ ἰαν ῥτγο- 
τηυ]ραιοά δηά γα! θα ὈΥ Ῥγοπιῖ868, [ῃδΐ {ποὺ βου !ά 
8. Εδι ἃ 456 δηὰ τ βογαῦὶα Ὀοπάδρα ἴο ὌΤΡΙ ΠΟΙ͂ΟΙ 
πηοίγοιπης!864, Ἰἀο]αίοΓβ, δηά ἰγγδηΐϊβ δ66]1 Μᾶςο. 
ῳ͵ 44.---68. 8, ὅ90. Ὠδιῖ. 17, 924. Τῆυβ 448 (ἢ 6 
ΘΔ] 1]|68η ἰδυρῃς τΠ6πΔ. 2058. 18,1, 1. ἃ 6. Β. 2, 17, 
8. 7Σ0 οἴδμογβ, ονονοσ, γῆ. γϑσοπηπεπηά δα ρδοιϊῆς 
σουη86}9, το] !]οἢ βοοιηθὰ ἢοΐ 80 πηυςῦ πη)μδέ, 88 
μπαυαϊέδηρ απὰ ἐἰ{-ἔϊηιοα, “08. Β. 2, 16, 4. δὸ Κίηρ 
Αρτῖρρᾶ δῃὰ .οβθρῇ. Β. ὅ, 9, 8. ἹΤπεῖν ορίηϊοη, Ὠον- 
ανϑγ, ργθαουμηδίοα ψῆο υγρεοά τονο]ὲ ; δηα (18 {Π6Ὺ 
ἀιὰ νἢ βυσἢ υπϊοη οὗ 1Πη64, {πᾶς {πΠ6 ψΠοΪα ἡδίϊοῃ 
ΤΔΏ ἴο ΔΓΠῚ5, 8Π6 ψογο 41] ἱηνοϊνθα ἰῇ οὔθ σοπηο0ῃ 
ἀεβίσισίίοη. ΤὮ]Β ορίηϊουῃ Πδά, Ἔνθη αἰγοδάυ, ἵἌΚθη 
ἄθερ τοοΐ, ψῇθηῃ ὈΥ 16 οσοηβάφηξ οχροοίδίοῃ οὔ 6 
ϑαάνροηίΐ οἵὗἩ [Π6 Μεββίδη, ποΐ οὐ ψογα (ῃ6 δά ἴτὰ- 
ΡΟ δα ἰο ἢορβθβ8 οὗ ἱπηονδίίοῃ, ὑπᾶθγ [6 συΐ86 οὗ 
ῥίον ἰοναγά8 (ὐοα, Δηἀ αἰἰδοῃηηθηΐ ἴο ἐπ ΘΓ σου ΓΥ, 
αΓ δνθῇ ρϑίϑοῃηβ οἵ ργοθὶν δηά σϑοϊὰἀς (8δηὰ 

διηοηρ᾽ ἤδη (ἢ 6 ἀ15610168 οὗ (ἼἬΓΙ51) ψ βηϊηρσ ἰο ογὸ- 
δῖ ἢ (Π6 Μαεββίδῃ (7ο. 6, 16. Αςΐ.1, 6. ἵμικα 24, 
21.), ψ σῇ πον ἘΠοιρὮς ἤθνοσ σου]ά ᾿ς οβδοϊβά υἡ- 
1658 ὈΥ 5δακίηρ οΗ͂ [Π6 Εοιμδη γοκθ. ΕἸΏ4]]ν, βυοὶ 
ψγ 8 [ἢ6 ῥΓΙΔ6 οὗ [Π6 παίίοη, ῃδὲ {παν οου]ά ποῖ 6ῃ- 
ἄυγα {Π6 νΘΓῪ πᾶῖηα οὗ βογσνὰ46. 20. 8,38. 208. Β. 
8, 8,4. Πα ΡΠδγίβθθθ, πον ανοσ, ἰπουρῇς ἐπαὺ {ΠῸῪ 
Πα 50 σγδ γ βργοδα (Ποὶγ ποί ἔογ Ομ γίβι, δὲ ψ Ὡ]οἢ- 
ΕΥΘΥ ΨΔΥ ἢδ βου ἃ τὰγη ἢ πη56]}, ἢ6 σου]ὰ ποὺ Θβοᾶρ6 
{Π6ῚΓ Βηαγθβ. [Κ᾿ ἢ6 ῃδά ργοηουποθά δη ορίὶπίοῃ ἴῃ 
“ζανοιν οἵ (8 Βοπιδη8, 6 ψου]ὰ μαναὰ δἰ ϑηαίθα {π6 
τη 458 οὗ ἢΪ8 σουπηίγγπιθη δηα ἀϊβϑοῖρ]68. “Ὑοἱ {πη Κ 
γ86 ἢ (γουϊὰ (6 Υ πανα 8414) ἃ8 Μεβϑϑβίαῃ, πο ΓΟ ἢ, 
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δη6 ΠΙΡογαίου οὗ π6 9678, σῆο (Πυ8 δα]υάροβ γοὺ ἰο 
Ἐοπιδη βογνιίαθ ὃ (ὐδῃ γοι σοηβι δῦ Ὠϊὴ 845 ἔγμο δῃάᾶ 
γεραγαϊηρ πο {ἦε Ρεγϑοη5 οὗ πιθη, ψἴο ἴῃ ([Π6 ψ]]ογ- 
Π688, ἴῃ ἴῃ6 ἢ6]45 δηα ν]]ρ68, ἀπ διηοηρ [ἢ ρορυ- ᾿ 
Ιας6, ἰην οὶ ἢ ἀραϊηϑί {Π6 Ἔχίογί 98 οὗ ρυ Ὁ] 1ο8Π5 δηᾶ 
16 νῖσθ8 οὗ σι ϊθυβ, Ὀὰζ 1 [6 ον. ψῇθγα ἔτοθάοιῃ 
οὗ βρθοοῇ δηά ἰσυϊῇ ψου]ὰ ὄχροβό ἢϊπὶ (ο ἀδηροσ, 
ΑΜ ΏΒ ΟἿ ΟἿΓ (Υγδηῖβ ἢ [ΙΓ Οἡ [Π6 σΟΠΙΓΔΓΥ, ἢ6 ἢδά 
Γοηοαπσσ 8η ορίηϊοη ἀϑαΐποέ ἴῃ6 Ἐοιϊηδη8, ὨΔΥ, [ 

[με δά υἱϊεγοά 4 ψογὰ ψΒΙΟΠἢ πρἢῦ βθαπὶ ἰο ρἴδησα 
τῆι ΨΥ, [ΠΥ σψοιυἹὰ ἤν ἀθ  Ινογθὰ ἢϊηὶ ἂρ ἴο (ἢ6 
ῬΟΨΘΙ οὗ 1Π6 ροΟνΟΓΠΟΥ, 8ἃ85 8Δῃ δχοῖῖοσ οὗ βϑαπίοῃ, 
(μος 20, 20. 25, 2.) ψ θίοἢ ψου]ὰ ἢᾶνα Ἔχροββα ἰ}1πὶ 
ἴο ᾿ποϑνιῖ80]6 ἀρδῖῃ; ἕο πανοσ ψ γα {Π6 7μάτοία ηια)65- 
ἐαΐϊ5 ἸΆΟΓΘ ΒΟν ΓΟ ΘΧχογοῖβθα (Π8Π τπάϑγ [Π6 γοῖρῃ 
οὗ ΤΙθογυβ. Ταςι. Α. 8, 88. δαάϊξο πι4] 5.818 οΥἹ- 
ΤαΪη6 ηποά {ππ οπηηΐι δ Οσιιβαι ΟΠ ΠΟΙΏΡ] ΘΠ 6η- 
ἴυπὶ οΓαί. 66. ϑιιοί. ΤΙιῦ. ὅ8. ὅϑηθο. 46 Βορηρῖ, 8, 96. 
ῬΒΠοϑίγ. Ρ. 18. ἀ6 δίδίυϊ8. Φοδη. ϑαυβθ. ἀ6 Νυρ. (τ. 
8,10. [αῖ δῆϑνεγ αἰὰ (ἢ γιβῦ πηὰκοῦ Εοὸσ ἐϊδεγέψ, 
οὐ ἴον διε) οίϊοη Ὁ ϊὰ ἢς ἀεοῆπθ {Π6 7.8 1|πη1{5 οὗ 
Πθογίγ δπὰ βυθ)θσίοη ἡ Ηδ ἀϊά, 1 {ὨϊηκΚ, ποϊέλεον. 
Εὸγ ϑῖηςβ (45 [ἰῷ 16}18 118, 20, 27.) ἴτῃ6 ῬΠΑΓΙβ6 68 
(Ποτηβοῖναβ, δατϊγίηρ 18 ΔΏΒΜΕΙ, Ὠα]α [Π6ῚΓ ρϑᾶςο, 
δηα Τσοι]ὰ ποῖ σἂτΡ δἵ ἃ βίηρ]8 νογὰ {μαῖ ἢ6 Πδὰ βαει:ἃ 
διηοηρϑέ (ἢ 6 Ρ6ΟρΪ6 ; [ἴ 18 ἃ πηδηϊδβί ῥγοοῦ {πδὶ ἢΘ 
ἢδ4 υἱἱογοα ποίῃιηρ ψὨΙοἢ ἐοηαἀρα ἴο (ῃ6 ἀείογη 8“ 
(ἴοη οὔἐπα τηδίζοσ τῇ αιιθδίίοη. ΕἸΓΙΠΘΙΙΊΟΓΟ, 81Πη6 6 
να Κηον, ἴγοι 1[μ|Κ610, 18 ὃς 14. (Πδΐ ἢ δά τοϊι5οά 
ἴο υπάογίακα {π6 οὔἶϊςς οβδγεβά ἰο ἢϊηι οὗ δγδιίγαϊοῦ 
δηά ἀδοιἄοσ ἴῃ 8Δῃ ἱπῃοσϊίϑηςθ, [ 15 οί στρά! ]6 δὲ 
δα ψουϊὰ πᾶν πηδ486 ἃ 5: 1|Ὧσ ἀἰβρυϊοα ᾳισδϑβίϊοι ἢϊ9 
ΟὟ ; ΠΑΥ, ΟΠη6 οὗ πιιιοἢ τηογὸ ἀπ ουϊὶ ἀοίογπιηδίϊοη, 
Θβρθοία ]ν 1 να οσοηϑίάἀογ {πδὶ (γὶδβίῖ, 0886 Κιηράοιῃ 
18. ποῖ οἵ (8 νου], σδιηθ ἰο 1οδὰ τηϑθῇ ἴο ἤθᾶνϑη)Υ 
δ Ἰοϊγ, ἀηα ποῖ, ὈγΥ 1ἢ6 (ὐοβρεὶϊ, ἴο 800} 15} όχι οὗ 
βονοτιηηγθηΐ, ΟΓ ἰ0 Ιηΐογργοῖ ρδοίβ δηά σονθηδηΐβ θ6- 
ἔσθ τι θοῦ δηα β0]6ς8; ψὨϊοἢ, ἰηἀδ6οά, τνᾶ8 ποί. 
ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ, βίποθ {Π|6 τρη 5. οὗἁ Κίηρβ δηά ρβορὶϑ, {π8. 
Βουπάβ οὗὨ δυιπογν δηὰ οὐδάϊθησθ, τᾶν Ὀ6 50Π)- 
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αἰ ΒΕ υπάογβίοοῦ ἔτοιῃ ἴῃς πδίυγε οὗ τοδη, οὔ ϑοσιδίγ, 
δηά οὗ πρρίαδὶ σοτηρδςοίδ, δηὰ ΨαΓα υπάοεβίοοα ονεπ 
Ὀγ {Ποϑ6ὲ ψῆο δά πανθῦ ἤϑαγὰ (ῃ8 ἢδιηθ οἵ (ἢ εῖβε. 
5ο ἰδὲ ἦδγθ ἴῃθγο 88 80 δρᾶ [ὉΓ ἃ πειὺ γουδίαίΐοη. 
Α5 τῃ6 Αροβι168 ἰεῖν 186 ΕΓ ΟΥ βίδνεγυ οἵ πιβῃ, 
δηὰ {Ποῖγ σοηάϊτοη ἐπ [818 118 1 (Π6 ΝΘΙΓῪ βάτο βίδιθ 
88 ἴῃ6Υ ἔουηά 1ἴ, 80 ἃγα 6 }υ8[1Π6 4 ἴῃ ΒΌρΡοϑίπρ' [δὶ 
ΟὨγιϑὲ αἱα τῆ68 βαῖθ. ὅ66 1 (οσ. 7, 20, 91. 

Οὐ {πὰ ογοάϊαμβ τηοπιὶοηθά ἴῃ [18 βθηΐθποθ νᾶ- 
Του Β ἢᾶνα Ὀθδθη [86 Ορ[ηϊοηβ οὗ {Πδο]ορίδη8, σοὶ 
ἅΓ6 ἀεοίδιοα Ὀγ οἷ ἢ, Κορδοθογ, (αἰ πιοῖ, δηὰ ταυδλα 
0 τᾶν Ὀ6 Βυβίοϊθης [ῸΣ πα ἰο οὔβογνθ, (δι: [Πουρἢ, 
ἔγοιῃ [86 8]1σῃξ τηρϑηξίοη οὗ {πεῖ ἴῃ Ν. Τ΄. δα 6 
βίίθπος οὐ Φοβθρῆυβ, οογέσϊπίψ σαθηοῖ Ὀ6 αἰϊδϊ πρώ, 
[86 Ῥγανδιηρ δηα Ὀαβι-ἔουπα δα ΟΡΙΠΊΟΠ 56 6:8 ἴο ὃ6, 
[δ4ὲ τ1Π6} Ἰὰ ποῖ ἔογπι δὴν αἰβίιηοῖ γοϊρίουα 5εσέ, 
((Βουρἢ ργοῦδθ)ν ϑδάάυσθοβ ἴῃ ορίηΐοη, 48 ψγἃ8 Ηε- 
ΣΟα,) υὰϊ ψεγα γδποῦ ἃ ροϊ ἰοαὶ ραΓΙΥ, ΟΥ 48500618- 
ΓΟἢ, φςοιϊηροβοα οὗὨ {Π6 σοι ΓΘ Γβ, τ] 1806 ΓΒ, ἀθηθ8- 
{1σ8, δηα ρϑι53Δ1η5 πα ΔαΠεγθηΐβ σοησγα νυ οὗ Ηδγοά. 
ΤὮ15 οριηΐοῃ 15 σοπῆγιηθα Ὀγ ἢ ἐογηιπαΐξίοπ οὗ τῃ6 
Ψοχά ιανοι, ψ ἢ οἢ τνὰ8 1η τῆδι ἃρ8 Δρρτγοργιαίβα ἴο 
ἀφηοίίηρ' ΡΟ 164] ραγιϊδαη8, Βα ἢ 88 (ἰββαγιδηὶ, ἤοιῃ- 
Ρεΐδηὶ, (Ἰσει ΟΠ 8η1, ἅς. Ἡδτγοῦ, ἢονθνοσ, παι Πο Γ 
ανουγεοα [Π6 ἀοιηπαίίο οὗ (εϑϑαῦ ποῦ {πὸ Προσὶν οὗ 
τη6 ον. Ηρωηςρ, ψποίμογ (Ὠσίβί δἰάθὰ ψῇ ἢπη 
οΓ ΜΠ 6656, πα ψουἹὰ δηλ} οἴδθπα (ἢ6 Ἡδγοαδῃ8. 

ΑΒ ἰο Ηδοτγοὰ πιπηβο], 1 15 τγιν οὐδογνοα ὈΥ γεῖ- 
ϑίθιῃ, ῃδί ἢδ αἰπηεὰ ἃΐ δὴ δΔυϊῃοΥ ΥὙ ΒΌρτγοιηθ, δηᾶ 
ὯΟΐ δοσουῃΐθο θα ἴο οἴπετα. Τὸ μοά οπὶγῃ ἃ ραγέ οὗ 
πὸ Κιηρσάοπι, δῃά {παὶ ργεοατιοιδίψ, ἀπ Ὁγ αυοιν 
οἵ (6 Βοιπδηβ, {πὸ τυὐλοέο οὗ ψῃϊσῖ 5ῃου ἃ αν Ὀδοπη 
18 ΌΥ ἃ πδίυγαὶ πα Βεγθαάϊτλγυ πρῆϊ, βθοιηθα το τ 
μαγὰ δηά υπ]9. ΔΑραϊηδί [Π6 ἀνθηΐβ οὗ δῃςςραῖρα 
Ποϑαν, ΒῈ Ππδά οοἸδοίθα ἴῃ 18 Δγαιογίεβ, ϑιεἢ 8 
αυδηῦ Υ οὗ τα] ΓῪ βίογοβ ἃ8 σοι] ἤᾶνα Ὀθθη 5: 
βοϊοηΐ ἔου δσοοπίγίηρ 70.000 πε. Οη ψῃϊοῖ ν ΘΓ 
δοσουηῖ, πανίηρ αἴτογναγάβ ΔΠ||6ὴ ὑη δι βυβρίοίοτι οἵ 
σΟΠΒΡΗΊΩΩ ἢ δαδηυβ ἀραϊπϑὲ ΤΙΡογίυ5, δπὰ οὗ 
ἕοστηης ἃ ἴγεαίγ ψ ἢ Ατίδθδηι9, Κίηρ οὗὁὨ τῆς Ῥαγ- 
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Ἐπί η8, δρϑίηβι (ἰδίιβ, (48 ψὸ γοϑδά 1ἢ 208. Αηίΐ. 18, 
, 12.) 6 νᾶ8 βΓρρθά οὗ ἢ18 ἐθίγασοῦυ, δηὰ οοῃ- 
ἀεοιηποά ἴο ρογροῖυδὶ] 6χ!]θ, ἴη ψ ῃ]οἢ δα δὲ ἰαϑὲ ἀϊοθά, 
δὲ 1,γοηβ, ἰη δι}. β 

18. γνοὺς ----τὴν πονηρίαν αὐτῶν, τηλη τα δὲ ο81114|- 
(Δίϑθιη. δὅὃο Ασϑιάα. [μθϑυςίγ. 1, Ρ. 46. ὑπερβλήκατο 
πάντες ἀνθρώπους πονηρίᾳ καὶ κακίᾳ. ΑΒά Τοίδη 1, 
6. ἐκράτησε----οὐκ ἰσχυΐ ἀλλὰ πονηρίᾳ καὶ ἀπιστία. 80 
Πλδη. 11, 7. (Τῃδοάοί) Μϑκ 12, 1ὅ. ὑπόκρισιν. 
1μκ6 ΦΌ, 23. πανουργίαν. δο (Ἰς. ἀς Ν. Ὁ. 2, 80. 
ΤΏ Δ114 νογβυία ; δηα [ἢ 8, 8. Ἰοἱη8 ηιαἐϊξὶοδὶ ἀγα σαἴ- 
ἐαϊ; δῃά, ἴῃ 1}18 Τυδϑα. Ὠ1Βρ. 4, 15. ἢ6 58γ8, μιαζιέϊα 
15 6 Ὡδιηὴθ οἵ οσογίαϊη νίςθ. Απῇ Τϑγθηῆςθ, Απασ. 
4, 8, 8. 1ο1Π8 τη {16 δηα δϑίυα. (7 δε: 5.) 80 Ψυδίϊη, 
18, 8. τηδ] 18 (ογαῖ) βασνοβϑ, Π0ἢ βδρι᾽ 18. νῈΏσ  α. 
566 4180 ὅ6ἢ)]. [,6χ. 

18. ὑποκριταὶ. (ΔρΡὈ 61} γθθ6γ8 ἀἰδθοπδίον» 5. ὟΥ Πῖῖ- 
Ὀγ, πούγανοσ, ἱπέθσργοίβ {Π6 Ψψοσγὰ 1 1(85 {11} ἴοσγοε ; 
88 8130 ἀο68 ΕΠ ΠΥ ΠΊ1 08. 

. 80. τίνος ἡ εἰκὼν. ΤΊ6 ογσίη οὗ βίδηιρϑ δηὰ 1ἱπὶ: 
ῬΓΘΒΒΙΟΏΒ ΟἹ ΘΟΙΠ8 18 ΔΕ {ΓΘ α ὁ (Π6 Ῥεγϑίδηβ. (Ἐ ο- 
8612.) ὅ866 Ββοεκιηδῇ οἡ [ῃγΘ ΠΕ ΟΏ8. 

41. Καίσαρος. δηςθ [86 ἀθηδγίι8 861 τῦὸα8 80186- 
πη68 οἰ δα ἀεπαγίες (ἰπϑαγίαημδ: 848 ἈΡΡΘΔΓΒ ἔγοτῃ 
ἃ Ῥδββαᾶρε οὗ ἀνοά. δ. ἢ 6. (6ρΡ. ΝΥ εἴ8.) 

41. ἀπόδοτε. ΤῊ ΠΥ Ὀ6 τοηάογοά ρᾶψν. 50 
Μαιῇ. δ, Φ6. 18, 656. οἱ βῖρε. δεα δ ἢ. [,χ. Ελβί. 
οη 1]. 49, 42. βαγ8 (᾿ξ δίδωμι 15. υβ6ἀ οἵ 8 »ἹΗ͂, ἀποδί- 
δωμι οὗ (ῃ6 ραγπιεηΐ οὗ ἃ ἀθρί. ὅ0 Ὑμυογὰ. 4. 66. 
ἀποδίδωμι ἀργύριον τακτόν. Μ οἰδέοίη οἰἴ689 Ρἢ]]. }υἀ. 
8,21,1. ὍΠ6 γτεσοϊνιηρ οὗ ΔηΥ ΟοΟἷῃ 88 συγγοδῦ ἴῃ 8 
ΘσΟΌΠΓΓΥ τᾶϑ ἰΠουρἢς 8η δοκηονιθαρτηοηὶ οὗὨ βυῦ]θο- 
ἰἰἴοη. Οοιρδρε 9) 10. ὅφ, Ρ. 928. δηά 1 Μδες. 15, 6. 
(Ρ. γε15.) Αμπά 80 ρ]αιηὶγΥ Μαίπιοη. (48 οδὰ ὈγῪ 

6ἴ58.) ἴῃ (16Ζε]. εἰ. 6. Ὀδιουπαμα παπηβεηδ 8] 10} 
Ταρβ ορειποῖ, 116 1Πσο]6 τοροπὶ δίυπι ρτὸ ΠὨοπηηο 
δρηοϑοῦηξ. Απηάᾶ Ηϊΐογοβ. δαπηράγ. ᾧ 40, 2ῷΦ. Τῆδ 
διρυμηθηῦ 13 {Π18: 4,9 ΟΥ̓ ΓΘΟΘΙΝηρ 85 συγγοηξ 86 
Π0188 οἱ (ἰβϑϑδγ γοιὶ δΔοκηουνεᾶρε γουγβοὶνοβ ἢἰ5 50ὺ- 
Ἰοςοῖβ, (6 ῬΡΔῪ ἰο ἀξΐμι {π6 ἐγιθιίο οὗἉἨ διξ)θοίδ; Ὀὺ 
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(0 Οοὐ τοπάοσς ἴπ6 {πίηρθ οὗ Οοά, 1. 6. (πΠ6 Π41 386- 
Κοὶ. [ἴ{ ΜΠ αἷδο Ὀθᾶσ ἃ τῆογβθ ρϑῆθγαὶ δρρὶιοδίϊοῃ, 
Ψ ΙΟἢ ἸὩΔΥ 6 ΘΧΡΓΘβ86α ἴη (6 ψογαάβ οὗ Επι για: 
᾿Εξέστι γὰρ καὶ ἀνθρώποις ἀπονέμειν τὰ προσήκοντα, καὶ 
θεῷ τὰ ὀφειλόμενα" τοῖς μὲν, τοὺς φόρους, καὶ εἴ τι τοιοῦ- 
τον τῷ δὲ, τὴν εὐσεβίαν καὶ φυλακὴν τῶν ἐντολῶν. ΟΥ̓, 
(νι [.ω ΟἸογο,) μϑαγ 15. γοῖιγ ϑγίηοθ, Δα τῇᾶγ ἀδ- 
τηδηα 18 ἐγίδωξα; γον γοίϊστοη ῬΤΟΡΘΓΙΥ δηά 80 6}ν 
θε]οηρβ ίο ἀοα.  εἰβίθιη ᾿ηἰθγργοίβϑ {Π6 δῆβννογ οὗ 
ΟΠ γιβϑί, 48 ἱπηρίγιηρ (ἢδὶ (ἢ ΤἸΏΟΠΘΥ ψ᾽88 (ο Β6 ραϊὰ ἴο 
Ομϑασ, ψμοῖῆογ ἢ6 ψόγὸ συ]ον οὗ (6 26 ογ ῃοῖ; 
δηἀ σογίϑι ]Υ [18 την Ὀ6 ζαί τὶν ᾿η  γγοα ἔγοιῃ (ἢ 6 6:- 
αφιρίθς ψ Ὠϊοἢ ἢΘ. 88 ἢ] η5361{ ρ]Θαβθα (ο βεῖ {6}, ὈΥ͂ 
ψογΚίηρ, ἃ πιίγᾶςοὶα Ὸγ [ἢ 6 ρυγροβο οὗ ρᾶγίηρ ἰΐ. 

48. λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν. ἢ μα 840 
(παι (Ὦδγα 18 Π0 σϑϑισθοίίοη. Ὦγ. διρθε!}, ον- 
ΘΟ, πη δι ηἰδίηβ ἰῃαὐ (ἢ6 ψογάϑ8 οἱἱρῇϊ ἴο Ὀ6 ἰγδῃϑ)αίοα, 
“90 840 [πα΄ {πο γ6 15 πὸ δμζωγε ἐϊ6." ΤὍΠ18 ἢ δἱ- 
(οηρίϑ ἴο ῥζονθ ἰῇ ἃ ἰοηρ δῃκὶ δ0]6 δηποίδίϊοη, οἵ 
σι οἢ (ἢ6 [Ὁ] ον ίηρ Μ1] Ὀ6 ουπα {ἢ6 δβυῤρϑίδῃςο. 
ΤΠ νοσγὰ ἀνάστασις, ΨΏδη Δρρ]16α ἰο {Π6 ἀδαᾷ, ρτο- 
ΡοΥΪγ ἀδηοΐαϑ ΠΟ τῃοΓγα ἤδη ἃ γεπειυαέ οΓ ἰδξε ἴο τῃ6πὶ, 
1η ψὨηδίονοΓ τηδηηθΓ (ἢϊ5 ἢάρροη. Νάγ, πᾶ {πΠ6 ΡἢΔ- 
ΓΊ86 65 (απηβοῖνοβ 414 οί τΠΊν ΓΒΑ ἢν πηθδη, ὈΥ [18 
(Θγιη. {ΠΠ|6 γα - αηοη οὗ δοιι] δῃὰ ὈΟΟΥ, 185 ονιἀθηΐ ἴγοπὶ 
{π6 δοσοιυπΐ Ν Ὠϊοἢ {Π6 ψεν ἢ Ὠιβίονδη ρῖναβ οἵἉ {Π6]Γ 
ἀοοίΓιηθ, 88 ψ}6}} 85 ἴγοτη 8016 ρ8888ρ65 ἰῃ (ἢῃ6 (ὐο9- 
615 ; ἴῃ Ὀο(ἢ ψῃϊσοἢ 1 ἢδα οσοϑϑιοῃ ἴο ἰ8Κ6 ποίϊσα ἴῃ 
188. 6. ἢ. 2, δ 19. Το 88γΥ, {πεγεΐοιθ, ἰη Επρ 5ἢ, (ἐπ 

αἰνίηρ (ἢ6 ἰοηοί9 οὗ (Π6 δαάάμοραβ,) {πὲ ἐΐοψ ἄδην 
ἐλδ γοϑβιγγϑοξίοη, 18, αἱ ἰθαϑί, ἰο σίνα ἃ νϑγσὺ ἀδίδοιςινα 
᾿δοςουηί οὗ {Ποῦ Βθη{Ππηθηΐ8 Οἡ ([}18 ΝΘΣῪ ἰορίο. [1{ 5 
Ποίοσί οι, ποῖ ΟὨΪγ ἴγοῃι Φοβαρῇιβ, δηά οἴποῦ 96 ν 88 
Ὑ τὶ [6 Γ89 θυ ἔτοπι δὲ 15 δδ1ἃ Αςί8 28,8. (Πα [ΠΥ ἀ6- 
ηἰδἀ {πΠ6 οχιβίθησα οὗ δηροῖβ, δῃά 411] βεραγαίβ Ὀοα 68. 
ἴὴ (ἢ198 {ΠΥ σψϑηΐ πα ἔαγίπογ {Π8η {Π6 Ῥαρδῃβ ; 
Ψὴ0 ἀϊά, ἰῃηάερά, ἄδην ψηδὶ ΟΠ γί ϑυδηβ 681}} ἐδ γὸ- 
δωγγοοξίοη οΥΓἹ ἐδ δοάψ, Ὀυϊ δοκηον]εάροα 4 βίδαίθ 
δέϊογ ἀθαῖῃ, νῃθγοίη ἐπ 6 8015 οὐ 16 ἀδραγίβα δχιβί, 
δηα τϑοθῖνα ἴΠ6 Γγοναγὰ οὐ (Π6 Ριῃιϑῃπχθηΐ οὗ {8 



ΒΤ. ΜΑΤΤΗΕΝ, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΙ͂Ι. 92] 

δοίοη5 ἄοπρ ὕροὴ εαγίῃῆ. Βυΐ ποῖ ΟἾΪΥ 18 (η6 νοῖ- 
80 ἤδ γα σίνθη ἃ 113[6Γ γαργοβθηϊδίοη οὗ [6 δαάαυ- 
σοδη μυροί 6515, δ {ῆ6 βδπη6 {1π|6ὸ {πἰ 10 18. ΘΠΕΓΓΟΙΥ 
σοηΐοτγιηδθϊο ἴο ἔα 586η56 οὗ {ἢῆ6 ψοτ΄, διι 1 15 16 
ΟὨΪΥ νϑγϑίοη Μ Π]ΟἾ πηᾶῖκο5 ΟοὐὉ 1 ογ 8 ἀγριμπθηΐ 8Ρ- 
Ῥθᾶγ ρογίποηΐϊ, ἀπ ἰθνο θα ἀραϊηϑέ ἰἢ6 ἀοοσίγη6 ἢΘ 
ψναηΐδα ἰο γοΐαϊθ. [ἢ (ἢ6 σοϊηϊηοη νογβίοῃ, [ΠΟῪ 8ΓΘ 
8814 ἰο ἄδην {8 γϑϑυγγθοίίοη, {πα 15, (πὶ {ἢ 6 βοὰ] 
Δηα τ[Π6 θοάγ 5}4}} Πογθαῖῖογ Ὀ6 γσϑ- πιθἀ ; δηά οἵ 
Τογὰ Ὀγίηρϑ 8ῃ ἀγριυμηθηΐ ἔτοσ τῃἢ6 Ῥεηίΐαίοιςῇῃ ἴῸ 
ΡῬτονο--- δι ὃ Νοῖ {π8ὲ {Π6Ὺ 5141} θ6 γϑ-υηϊοά, (ἴο 
{Π18 1 48 ἢοΐ δνϑῆ {6 πιοϑί ἠϊβίδηϊ χοἰ οη,) θα 
{π40 {Π6 5ο] βϑυγνῖνεβ ἴπΠ6 Ὀοάγ, δηα 80 8188 ἰοῦ 
(ἢ Ῥοᾶγν 158 ἀϊββοίνθρα. Τἢ18 πιᾶηγ νου ἢᾶνο δά- 
τηϊἰοἀ ψῃο ἀφηϊοὰ [Π6 γοβϑυγγθοοίίΐοη. Υδί 80 δνὶ- 
ἀσηεὶν ἀϊά ἰἰ 5βίγι Κα δἵ {πΠ6 τοοΐ οὗ [6 βοῆβπιβ οὔ {Π6 
δαήάάμοθοβ, (μαὺ [ΠΟΥ ψοΓα 816 πηςδα ὈΥ [ἴ, 8πά, ἴο {Π6 
σοην!οἰίοη οὗ δα ἤρδάδγογβ, σοηΐιϊοα. Νοῦν 1[ἢ15, 1 
Μ1}} ἰα Κα Προη πΊ6 ἰο β8ὺ, οουἱά ποΐ να Ὠαρρθηβα 
1 τΠ6 Μαπἀαιηδηΐδὶ ΓΙῸΣ οὗ (ῃ6 δαάάιισεθβ μδά θθθῃ 
θάγοὶγ (ἢ6 ἀφηΐαὶ οὗ (6 γϑϑυσγθσοη οἵ ἰἢ 6 ὈΟΑῪ, 
δηὰἀ ποί ἰἢ6 ἀφηΐϊδὶ οὗ [Π6 ἱπηπηογίδ! ν οὗ (ἢ6 80]. 
Τῆς δαάάυσθρα, 85 18 σοτηπηοη ψ1ἢ ἀἸβραίδηΐδ, {ἢ} Κ8 
1 8 οἸδηΐ ΤῸΓ Βυρρογίηρ ἢ18 οὐνῃ ἀοσίγ!ηθ, ἴο 5Π6 
ΒΟΙῺΘ ΘΌΒΙΓΟΙΥ ἴῃ τῆδὶ οἱ ἢϊ8 δηϊαροη!ϑί, Απᾶὰ ἢδ6 
σοΟηβἰἄρθγβ {{}18 858 ἔΠΓ5Ώ1ηρ ἢ ἢ 8 Ὀοίίογ ἤδηα] 6 
ον ἀοίϊηρ {Π|8, ο ᾿Ιηἰτοάποθ ὕροη {{Π|Δ βοθῆς [Π6 ψο- 
ΤΏΔῃ δηά (6 βονθῇ οἰδιιηδηΐβ 411] δ οὔσθ, ῇο 8.6 
ΠΟ 800Π6Γ γαϊβθα ἤδη (6 δηρᾶρθΊη σοηίοϑί8 δου 
(ΠΘΙΓ ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ 1η θοῦ. Βυΐ (18 15 ΠῸ γϑᾶϑοῃ ΨὮΥ 
6 Βῃου]α ποί ἱηίογργοῖ οὐγ Γογα 5 ψογάβ8, δηα (ἢ6 
γνογ8 οὗὨ {π6 Ὠἰϊβίοτγίδη, γοϊδιίηρ ἴο (Π6 Ορίπίοπβ οἵ 
(6 586οῖ, ἴῃ 41 τ1πΠ6 ἰαἰἰὰἀ4ἀ6 ψῃοἢ (Π6 πδίυγα 
οὗ τη6 800]6ςῖ, ἀπά {6 σοοηίοχί, δν  ἀθητ]Υ βδῃον 
ἰο θεϊοηρ ἴο πε. (σλρὈ6}}.) ΑΠΟΣ 4}}, ἢον- 
ΘΥΘΣ, {π66 18 ροῦῆδρβ ΠῸ βυῇιοίθης γθᾶβοη ἴοὸ ἀ6- 
γίαϊο ἔγοπῃ (ἢ 6 σοπιηοη ἰηςογργοίδίοη. ἴμδεξ τ18 α]- 
ὙγᾺΥ5 Ὀ6ΔΓ ἴῃ τηϊηά, {Πδι ἐπ Ἰαηριιασα οὗ δογιρίυΓα 15, 
δΔηἋ πχυβϑέ 06, ροριιΐαγ ἰδηραδρα; δηὰ {Πεγθίοσγα ἴο 
Βαηά]α 11 πηοίβρἤγϑιςσα!γ, ψ1}} θ6 ἰο τηῖ88 118 γϑαὶ 

νΟΙ, 1. Υ̓ 
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Β6Ώ86. ὙΠοῖα 866η8 {116 ἀουδὲ Ὀυΐ {πὶ {Π6 6χ- 
Ργαββίοη ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, ΟΥ ἀνάστασις 511ΏΡ]Υ, 
ἃ5 Ποῖα (δηά Μαχῖ 12,18. Ιακο 20, 27, ἂς 86. 1 
Οοσ. 15, 1Φ. 270". 11, Φὁ4. δὸο λιοΐϊαη, 4, 294. υἱὶ. 
τὴν Τυνδαρέω ἀνάστασιν.) ἀδηοίοα, ἴῃ σοϊηπΊοη 80- 
οδρίδίίοη, ποῖ ΟΠΪΥ {Π6 ΓΣαΒϑυγγθοίοη οἵ {86 θοάν, Ρυϊ 
16 8υγνῖνα! οὗ [Π6 βου], ἱ. 6. α “μένε 36 Τῆς δεά- 
ἄυςοσοβ, ἰη ἔλεος, πο] ἃ η6 ἀοσίγίηθ5 οἵ ναί 18 ἢονν 
ο816 ἃ τηδίογ δ θη. ΤὨτγουρῃουῦς (ἢ6 ψΏΟ]6 οὗ {ἢ18 
πδιγϑίίοη, ἀνάστασις τῶν νεκρῶν Ρ͵δίΏΥ ἀθπηοίαβ {ἰι6 
Γοϑιϊυπ!]οἢ οΥὮὈ Ὀοάϊ68, δπᾶὰ τῃθῖγ σοπ)υποίίοη Ψ] ἢ 

᾿ΒΟΙΒ; 80 (παῖ τηϑγγίαροϑ, ἄτα. τηρης οχὶβί, ἃ8 (86 
ῬΠΔΓΙ86 68 τηδ ἰδ ηθα, ΨΏΟΒΕα ΟΡΙΠΙΟῚ 10 5668 ἴο 
ἢᾶνα θθθη {πΠ6 δϑρβϑοΐδὶ ριιγροβα οὗ ἴπ6 ϑαάάμςοθοβ ἴο 
ἜΧΡΟβθ᾽ ἰο ἀδγβϑίοῃ. 

25.---Φ4. ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λέγοντες. ΤΠ6 φασδίίοη οὗ 
(Π6 ϑεαάάιυςοοβ, δηὰ {π6 διρυηθηΐ δἀἀυςοα ἔτοιῃ 1, 
ψγα8 0018} δηουρῇ, γεῖ βιοϊοηΐ ἴο τοΐαία {π6 ῬὨΑ- 
τἶβθθβ. ΤὭοΥ (Π8 ἀγριαα.--- Μοό868 μδὰ ἸαΙἃ ἀοτνγῃ ἃ 
αν ἀ6 ἰουϊγαίμδ 7ωγο. Νοῦν 1 [Π6 ἀδδὰ 5}4}} γοίυσῃ 
(ο 116, 80 {δῖ [16 8οιι1]8 Ὀ6 σοη)]οϊηρα (ἢ (Π6 Ὀοά 65, 
10 Ψ1}} ὨΘΟΘββαγν [Ὁ]]ονν, {πα ἃ ψοιηδη 0 [88 θδθη 
τ ΔΙΓΙ66, ἂἱ ἀἰ ἴδγθηΐ 1168, ἰο τπιαηὴψ Βυβθδηά8, πηυϑέ 
16 Ὀ6 ἴῃς νἱιΐδ οὗ πῆδὴν δἱ οῆςθ, νηοῦ ψοιὰ 
οϑυ86 ἃ 5ῃαπιοίι! ροϊψαπάγϊα; οΥ,, 1ἴ-οπε, ἴδῃ αὐδτΓ- 
ΤΟ ἾΒ ΤΠΔΥ 8186, ἄς. Νον, 80 ἢ δὴ ΔὈϑβιγα αν ΜΙ οβϑβ 
σου ]ὰ ποῦ ἰὰὺ ἄοσψῃ. ἸὙΠογοίογθ, Ἔνθ 80 [ὯΓ 85 [6 
ΔΙ Ποῦ οὐ Μόοβ68 18 σοῃσογηθα, {Π6 ΓΘ 18 ὯῸ ΓΘΒ11Γ- 
τΤεοτοη. 6 δρυμοῦ οὗ [ἢ6 ῬΠδγί8θ685 ψγᾶ8 δοῖ- 
ἰοπχοά οἡ {Π6 3186 πυροίοβίβ, {πὶ δἴϊοσ (ῃς γϑϑυγ- 
τΤοοίοη οὗ {Ππ 6 ἀ684, πη ἴῃ δηοίδπον [Πἴ8, τἤοτο που ]Ἱά 
ποῖ ΟἿΪΥ δ6 πηδτεγίαρθ, θυ (8686 νου θὲ δεοΐνθθῃ 
1Π6 8816 ῬΘΓΒΟΠΒ ΨΠΟ ἢδα φδηίογοά τηἴ0 {παῖ ἴῃ {Π15 
πἴὸ. Κυιποεὶ. 

. 94.. ἐπιγαμβρεύσει ---- ΟΥ, 16 Γ᾽ Βῃοι!ὰ τοΐαβο, [Π6 
πραγοϑί οἵ Κη. δε υτῃ. ΤῊ18 τηυβί Ὀ6 υπάοτγβίοοα 
οἵ ἃ Ὀγοΐπογ ποῖ δίγοδαυ τηδγγιθά. (Βοβθηπμ.) ὙΤὭθη 
μὴ ἔχων τέκνα 18 ψ6}} τεηάογοά ὈῪ Οβηρθεὶ!, “ δηά 
Ἰθᾶνα ἢο οἰ] άτθη." ᾿ 

44. καὶ ἀναστήσει σπέρμα --- Ῥτορεῆγ. ΤὨ18 ψοτά, 
π|κὸ (6 Ηρῦτον ΧΟ, 15 ἃ σο ]θοῖίνα πουη, ἃηὰἃ τυ 



817. ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ, 999 

ἀεδποίο οἰποῦ ΟὁΠ6 ΟΥ πιογο, ἱβουσῇ ἴῃ δογίρίωτα ἰ8 
δἰπιοϑὲ σοηῆησά ἰο {η6 ἐαέξογ. Οη {Π6 σοῃίταγγ, ἰη 
(ἢς ΟἸαδδῖος 'ῃ 15 σΘΏΘΓΑΙΪΥ υδ6α οὗἁὨ {πΠ6 ἔογμχθῦ. ὃδὸο 
ϑορῆ. ΕἸ, 1610. εἰ (Εα. γτ. 1087. Α ΠεΙρῆις. ογὰ- 
οἷς πη Τυογά. ὅ, 16. Διὸς υἱοὺ ἡμιθέου τὸ σπέρμα ---- 
ἀναφέρειν. ὙΠεΙα ἅγα, ποανοῖ, δχϑιρ 68. 1 [86 
(Ἰαϑϑῖς δὶ ψτιῖθγβ οὗ σπέρμα ἴῃ ἃ ρίμγαϊ βθη86. Τῆι8 
ΟΡ. Ὑταοὶ. 804. ΕμυγΡ. Μεά. 798. ἀλλὰ κτανεῖν 
σὺν σπέρμα, τολμήσεις, γύναι; ἘΣΧΑΠΊ0168 οΟΥἁ [18 βὶρ- 
ΠΙΠοδίοη ἴῃ ἰἢ6 ρέμγαΐ ΔΘ ΨΘΓῪ ΓΆΓΟ; ϑύυςἢ ἃ8 1 
σου ςο]]6οῖ, ογ οσουγτοά ἴο πηθ, 1] Ὀ6 ἰουηά 1 
ΤΥ Ὡοίθ οἡ Οαϊαί. 8, 16. 

28. τίνος---ἔσται γυνή. ΤῆΘ ῬὨαΓίδ6 68 ἐπουρῇξ (Πδὲ 
{π6 ἔμΐαγα γοϑυγγθοίίοθ ὑνου]Ἱά. (ΑΚ μῥ]ασα ἱπηπηθα!- 
Δίου δῖοσ. {η6 σοιηπιθηοοιηθπὶ οὗ [Π6 ν]51:016 Κίηρ- 
ἄοῃ οὗ {πη6 Μαεββίδῃ ; ϑιιοἢ 85 {ποὺ ἰδηοϊεα 10 ψουϊά 
Ρο. ὙΠπεησθ 9 βθρῆι8 σοιηραγοϑ (ἢ6 Ῥαγιβαὶσαὶ 
ΟρΡΙηἰοη5 οἡ (ἢ δογέ οἵ [Ὁ]ΠΟἹΥ ἴο Ὀ6 Θη]ογοα 1 1Π6 
18 ἴο σοπιρ, ἰο ἔποβ6 οὔ τῆ Οτγθοκβ ταβρϑοίίηρ ἴῃ 6 
Ἑοτγίυπαία 15168. ὅθε Ηογαι. Ἐροά. 16, 42, ὅ8. Τα 
ϑαάάυςοοβ, ἤονονοσ, ψῃο Ὀοϊ]ϊονοά {πὲ {Π|6 γοϑυγγοο- 
[0 Ψ885 δι ρῇς ὈΥ (ἸὨγδί δοσογάϊηρ ἴο {Π6 ορίηϊοη 
οὔ ΠΠ|6 Ῥἤδγιβθθβ, (πΠουρἢς 11 δὴ ἰγγεΐγαραθ]α ἀγρυμηθηΐ 
δραϊηϑί (Π6 σοοσίτίης, ({Πδῖ, οα (δι Προ 688, [6 γα 
νου] Ὀ6 ἃ βῃδηγχοῖι! ροἰψαπάγία ἴῃ (ἢ6 οἴΟΥ ψοι]ά. 
(Εοβθηπι) Απᾶ ἢοΐ ΟΠΪΥ 80, θυΐ (48 ΕΓ ΙΩΒ 
βυρρο8[8) (ῇ6γα ψουὰ 6 ρῥγοογθδίίοη δηά βιιϑίθηδηοθ 
οὗ ομηάγθη, ργορογίυ, δηά ἰῇ 8168 σοῃβοααθηΐ 
ΡΟη ἰΐ, 1818, ἀἴ8648685, 4641}, ἀηα 411 οἴπαῦ τηδίζογβ 
οὗ 1τ}}15 ἰδ : 80 {ῃδι {Π6 οΟΥΠΟΓ βοθὴθ οὗ οχἰβίθηςσθ 
ψΟΙ] ἃ ηοἱ ἀἸβογ ἴτοῦὶ {πΠ|86. ὙΥ̓ΏΥ (ἤθη βῃου!α {6 Γ8 
6 ἃ γοϑϑυγγθοίίοη ἡ [{ 18 ἃ γοώμοίϊο αὐ αὖϑιεγάμηι. 
ΤΥ τϊρῃΐ, βὰγ8 Ἦ εἴβ., ἴῃ. ΚΘ τηϑηηθγ, ἤν αϑΚθά, 
«10 4}} τεϊυγῃ ἴο 16 δι οπσο, ψῆο ΝῊ] Ὀ6 Κιηρ, ψῇῆο 
Ῥτορτίοϊογ οὗ ἢουβ86ε8, [Ἄγιηβ, νἱηθγαγάβ, ψγἤθγα ψ}}} 
{ΠΟῪ 4}1} ρεῖ ἑοοά, ἀτίηκ, δῃά οἱοϊπίηρῦ Ὑηδὲ ἀϊ8- 
ΡιΓ[68 Δα βίγιΐς "ἢ ΤΠδί βισἢ ΨΘΙΘ 5ΟΠΊΘ [1 ΠΊ68 τηδί- 
(68 οἵ βρθουϊδίιοη διησηρ [6 Δηοϊ ηΐβ, νν6 ΊΔῪ 500Ρ- 
Ροβ6. δὸ Ατίθηά, 4, 67. νεκροὶ ἀναβιοῦντες ταραχὰς 
σημαίνει καὶ βλαβὰς, καθ᾽ ὑπόθεσιν γὰρ ἐπινοῆσαι χρὴ, 

Υ 2 
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οἷα ἔσται ταραχὴ τών νεχρῶν ἀναβιωσάντων, ὡς εἰκὸς 
γὰρ καὶ τὰ ἑαυτῶν ἀπαιτήσουσιν, ὅθεν καὶ βλάβαι καὶ 
Φιλονεικίαι γίγνονται. β 

20. μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς. ΑΒ (ἢ6 ῬῇαΓΙ5668 8]- 
Ἰεσοὰ ἃ ραβϑϑᾶρθ ἀδγινοά ἔτοπῃ ἰἢ6 Ῥεηίΐδίθιοῃ, δηᾶ 
6811 Βιπ1561 (νον. 82) ργοάμοθα ἃ ρᾶββδαρ οὗ {ῃδΐ 
Κιηά, υπάουδίθαϊγ ψα πηυδὲ λόγα υπάογβίδηα [Π|6 
Βοοκ5 οἵ Μοβεβ. Τῇθ ποχὶ ψογάβ πιῇ. ππ5 ρᾶγα- 
ῬἤΓΑ568 : “ Νοί Κηονηρ [ἢ6 ρονογ οἵ αοά, ψἢιςἢ ἰ8 
ΔΌΪ6 ἴο γαϊβθ τρ (6 ἀθδὶ ψιπουΐ {Π|61Γ ἔοσιηοῦ ρ85- 
Β0η8 Δηα «αβδοί(οηβ." ΑΜ5 ἴο [ἢῃ6 δηβνϑιίηρ οἵ ἐλὲς 
ᾳυσϑίοη, ἮΝ οἰβίθιη οὔβογνϑ: “ ' ἤδη (6 ῬδγΙβθ 68 
αϑκϑα Πίπλ γοϑρθοίηρ {Π6 ΠΡογγ οὗ ἰῃῆ6 Βοπιδῃ ρο- 
νογητηθηῖ, ἰΠδξ 18 ἴο 88Υ, ᾿πϑίοβ Ψϊοἢ τοραγαρά 
ἐλπὶς Ἰἰΐο, (ἢ γιδὶ ἀϊὰ ποῖ οἤοοβα ἰο σοῃσοσῃ δ 56 ἢ 
ΨΠ ψἢδὶ αἸὰ ποῖ θαοηρ ἴο ἢϊπι. Νοιῖυ, ΠΟΕΝΘΓ, 
ΜΏΘη [η6 δαάάποθοθ πον {18 αι θβϑίοη σοΠ ΘΓ ηρ᾽ 
εἐογπαὶ ἰψἴἅε δῃὰ ἱτηοσ αν, π6 ἴδ] {παᾶὶ, Πανιηρ; 
σοῖηθ ἔγσοαι (6 Ὀοβϑοῖῃ οὗ [118 ΕΒαίῃοσ, ἴο δσῖηρ [18 
δηἃ πηιηογίδ υ ἰο Ἰ᾿ρῆς Ὀγ {|| (αοβρεὶ, 6 οὐσῇξ Ὠο 
Ιοηρογ ἴο 6 5}16ηϊ[. Ὑοί5. 

80. οὔτε ἐκγαμίξονται. ΤῊΪ8. φισϑίϊοη Πα Ἔχογοϊβοα 
1η6 ρονοῖβ οἵὁἨ 1ῃ6 πιοβὲ αϊβείηρυ ϑῃοα “αν 18} ἀσο- 
ἴοΓ8, ἃη4, ἃ8 6 ἥπά ἔγοπη {π6ὸ ἈδΌΡΙΠΙοδὶ] οἰζδι! ἢ 8 
1η Υείβίοίη, ννὰβ8 [γθα θην ργοροιπηαθα ἔοσ ἀϊ5ςοι8- 
δίοῃ. 6 τηογ γροθης ΒΑΌΌΙη8 ἤν πο {ΠἸὰΐ 
{Π6ΓΘ 18 ΠΊΔΓΓΥΙΏΡ, 88 Μγ6}] ἃ5 δαϊϊηρ, ἀγιη]κηρ, ἄτα. Ἰὴ 
ἤδάνθῃ. ΤΠ δῃοϊθηΐ οἕθβ τηδἱ πίδι πὰ {Π6 σοῃίγαγγυ. 

Αἰιῃοηρ ἴῃ6 αγοοκ ψγίίογβϑ, ἴοο, ἔῃ γο ννᾶ8 ἃ ἀἶνογ- 
8 οὗ ορίπίοη. Ρ]οίίη. Επηρδά. οἰϊβᾷ Ὀγ Ὑ εἴ8. 
ὩΔΙηἴ818 [Πδι [ΠΘΓΘ 15. ἼῸ ΠΊΔΙΓΥΪΠΡ ΠΟΙ ΨΘΠΘΙΥ ἴῃ 
ἤδάνθῆῃ. Μάδην οὗ {Π860 ρτοίΐδηβ ψυίθσβ πιαϊηἰαιπϑά 
{πὶ Ὥοηα οὗἁ {Π6 ἀδδὰ ψου]ά οἵ εομίά τοίαγη ἰο 118. 
Ῥαϊρῃ. 41. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, μηδένα θανόντα δύνασθαι 
ἀναβιώναι. Ὠϊοηγ5. Ατοορ. πρᾶγμα τῇ παλαιότητι 
μὲν ἴσως παρὰ φύσιν δοκόῶν. Τιιοτγοῖ. 8, 042. Νεο 
αυιϊϑαυδᾶπη ΘΧΡΟΓρΙ5 αχϑίαϊ, Ετριάα χαθῶ βεῖλαὶ υἱ 
νᾶ! ρᾶιϑὰ βεσυία. (ἰδίι}}. 1, 8. Ουϊ πυης οἵ ΡδῈῪ 
τοῦ ΤΘηθυγισοβαπι Π]Ὶὰς ἀηάς περϑηΐ τϑάϊγο 4αθη- 
ᾳυδη. βοῦν]. Ευμηθη. 660, ἄνδρος δ᾽ ἐπειδὰν αἷμ᾽ 
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ἀνασπάση κόνις, ἅπαξ θανόντος οὔτις ἐστ᾽ ἀνάστασις. 
Ρη. Η. Ν. 29,1, 2, ὅ. Νεος ουπὶ αἰάδιηῃ Ρο5856 
οἴηηΐαᾶ. Νδηι πδς 5101 ροίαδϑὶ τηογίθηι ΟΠ ΒΟΊΒβΟΘΓΟ --α 
ΘΟ ΠΊΟΓΙΔΙ68 φἰογηϊαίθ ἀοηδγθ, δυΐ σονόσᾶγα ἀ6- 
ἐυηςσίοΒ. ΕυτΡ. Ηδστγο. ΕὩτ. 206. εἰξειν νομίξεις παῖδα 
σὸν γαῖας ὑπὸ; καὶ τίς θανόντων ἦλθεν ἐξ᾽ ἅδου πάλιν ; 
ϑϑηθο. ΗἸΡρ. 2919. Ετοῃῃ (ἢ686, ἢονανθγ, οἴῃ ογβ 
ἤανα ἀϊββθηΐθά 1 ορίῃϊοη (866 Βυργα, 9, 25). ῬΡἰδῖο 
ἀες Πδρυθ]. 10. οἐ Οομνινίο Αροϊ]οά. ΒΙΌ]. 8, 8. 
ϑδοχί, Επιρ. δά ὅτγαδηι. 1, 461. ᾿μιοϊδῃ. (411. ἀβ 
Ῥγίδμαρ. 18. [μΔοίδηϊ. 7, 28. Μτ. ν᾽ εβδίοῃ. σοπΊραγαβ 
Αἰμθη. 280. οὐ γὰρ νεκροῖσι πέπτεται γαμήλιος. 8501]. 
πλακοῦς. 

Με. Βυ]Κοῖον ἢ88 ἃ ΨΘΓῪ δρροβιίβ οἱϊδίϊοῃ ἔγοτι 
Μαϊπιοη!68 ἐα Ῥεηϊοηςὰἃ, 8, 8. [πη {π6 διΐαγα 58ἰδῖθ 
ὨΟΙὨηρ σογρογθαὶ 88 ρἷδοθ; διυιὲ ΟἾΪΥ {Π6 δομίς οὗ 
{Π6 υϑέ, ἀϊνεαβίοα οὗ θοάγ, δπά |1Κ6 ἴο {Π6 τηϊηϊβίογ- 
ἴῃ Δηρ6 18; δηά, 45 ἔπθγα ψ1}} θ6 πο ὈΟαΥῪ ἴδεγθ, 850 
{ποτα Ψ1]1 6 πὸ Ὀοἄ Ὡοσ ἀγίηκ, ὅζο. ΟΡ ΔηΥ ἃςοὶ- 
ἀδθηΐβ οὗ ἰπ6 Ῥοάγ, 88 5ἰξ[᾿ηρ; βἰδπάϊηρ,, 516 6ρ, ρτίοῖ, 
ἀρ}, ὅκα. ποιίῃογ οοά ποῦ ἀπ ΠΚ ΠΟΙ σοπδθιδίϊοη ; 
θυΐ (Π6 }ιι8ῖ 5118}} 811 αἀοτηθα ψι ἢ σΓΟ 8, δηα 1π|- 
διδίηρ Ρίδαθαγα δηὰ ἀδ]ριν ἴσοι [Π6 βρίθηάουσ οὗ 
16 Πινῖηθ Μα]δβίυ. 

80. αἷς ἄγγελοι---εἶσι, ἴ. 6. 5: 114΄ ἴο Δηρε}5, ἰῃ η6]- 
{Π6Γ Ὀεΐηρ᾽ βΒι0]εςΐ το {ἢ 8 Δρροϑί685 οὗὁὨ ἰῃ6 Ὀοάγ, οδί- 
ἱηρ, ἀτικιηρ, ὅζο. δηά Ἰη Ὀαϊηρ; ᾿πηπηογίδὶ. (αἰ 20, 
86.) ΕΠ γπ 8 {ἢιι8 ΕΧρίδίπϑ ἴῃ ψῆηδί ταϑροςίϑ: 
κατὰ τὸ ἀπαθὲς καὶ ἀφιλήδονον, ἔτι δὲ καὶ κατὰ τὸ 
ἀκήρατον καὶ φωτοειδέςφ. ΤΌΠΟΥ ΓΘ ἰο Ὀ6, ([λ|Κα 3805,) 
ἰσαγγέλοι, Ὀὰϊ Δηρ6}8 ΔΓ σοΟΙΠΡΟΒΟα οἵ ΒβΒρ᾽γιί ΟὨΪγ: 
ἸΙκο {πθαὶ, {πογοίογθ, 508} ψὸ Ὀ6; δηά, 1 80, ΜῈ 
86.411 αν πο Δ ου {168 δυϊ64 ἰο ρτοραρδίο ; {Π6Γ8- 
ἔοτα ἴπογθ ψ1}] θῈ ηο ρἷδοθ ἔὉΓ πηδίγ πο. Τῆδ πα- 
ἔων οὗ ἴποβ6 ἔπΐυγα Ὀοά 168 185 ἀθϑοσι θα ἴῃ 1 (οσ. 15, 
42. 8.4. ΕἼοπι {Π18 σοΙῃρΑσβοη, ἰΠοσ γα, οὗ δὰ- 
τηδ ὈοΙηρΒ σοϑίογοα ἴο 16 ψ ἢ δηρε 5, 10 ἀο88 ηοί 
[Ὁ]1ον (Πδὲ νγὸ 5141} 6 ἀδϑβιιςαία οὗ δοάϊοδ; ἴογ νἢδί 
.}16808 8808 15 ποί ἴο θ6 γϑέεσγϑα (ο {π6 ηεπά. 

84. Θεὸς ᾿Αβραὰμ, ἴῃς αοἀ (ἀπά ρείτοῃ, θεπθίδο- 
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(ογ) οὗ Αὐγαΐδπι; ἔογ Οοά 1:8 βα1ἃ ἴο θ6 {π6 αοἀά οὗ 
ΔΏΥ ΟΠ6, ᾿Παϑη!σἢ 88 ἢ6 σοηΐετβ θεηθῆϊβ οὐ Π]Π). 
5.6 Ποάαάτγ. ΤΠΟΓΟ 18 ἃ νΟΥῪ βι ται ραβ88αρ8 ργοαμποράᾶ 
Ὀγ Υεἰβίοιη ἴτοπι Μθηδββα ἢ. [5γ86] ἀθ ἔδδβιισσ. Μογί. 
1, 10, 6. Οὑπι Μοβὶ ρτιπηὰπὶ δρραγαγεῖ [ουιΐηυϑ, 
ΑΙ ΧΙ886 Ἰερίίαγ: Ἐρο δυπὶ δι ραίγιτῃ ἰποΐαπι, 1) 608 
Αδὐταῆΐϑιηι, ἤθυβ 1βδδοὶ, ΠΏ θιβ ὅδοοῦ!. Αἰαυ! 1) 605 
ὨΟῚ εβί Ποὺ του ΠοΓ πὶ, αἱ ΠΟῚ 8ιηΐ, 864 νῖνο- 
ΤᾺΠπῚ, αἱ εχιβίιπει, [{4416 (ΓΙ ΓΟ 458 οὐδ Π] 11, 
Γοβρθοίι δηϊπη8θ, νίν γα 6χ 60 γϑοζὲ ηΐογίησ" Κι- 
ΠΟΘΙ οὔϑογνθβ οἡ {π6 πιαηΉ 7 οὗ δγριπθηςζδίοη ΡῈΓ- 
δια ὈΥ “Ψ96508, 50 Δρτϑολῦ]6 το {Π6 υὑϑιι8] τῃοιΠοά οὗ 
{πΠ6 ΖΘ ν 8.) ἀοςσΐοτβ, Ψῆο υϑδοὰ ἴο 5115. ΒΕ] 4114 6 ἴο 
Ρᾶ588ρ68 οἱ δογιρίιγο, δηὰ Ἰεἴξ (Π61Ὁ δυαϊίοῦ ἰο δπάὰ 
1Π6 οοπδεημθηοθ οὗ ΔΏΥ ργοροϑιτοη, οτἰτ{1ηρ’ ᾿π ἀτρὶ- 
τηθηίδιίοη, [ἢ 6 {ἸΒΠ51:01008 δη ἃ σΟΠΟ] δ Οἢ8, (Π6 ι158 
Δ ΔΡΡΙΠΟΔΙ]ΟΠ8. " 
84. συνήχθησαν. Κυϊΐϊποοῖ δάἀάβ ἀεί δεγαίεμγὲ ηἰπιΐ- 

γῆι, χιοπιοᾶο επι ὀρρτίηιατ ροδδοηΐ, Βαϊ [18 866 1Π|8 
πηνγαγγδηίθα, 
᾿ 85. πειράδων. ϑοΙηθ [ηἰοΙργοίοσβ (ἡ ἢ ΟὙΟΙ 15) 
{ΠῚῸΚ [Ὁ ΤΑΥ͂ ἤογα 6 αηάοτγβίοοα ἴῃ ἃ σοοά 5δηδ6, 65- 
»ίογαγο, ἴο ΜΏΪΟΠ ΒΟΒΘΗΙΩΌΪΙΘΓ ΔΗΒΘΤΟΙΒ δ᾽ ἰᾶγρθ. 
Κυΐηοαὶ βιιρρογίβ [Π6 ορπίοη οὗ (ῆσγυβ. δηά ἼΠιθο- 
Ῥν]δοί, {πὶ {ΠπῸ πηθὴ σϑῖὰθ ψ 1 ἢ δὴ ον] τῃςοητίοη, 
νυΐϊ ἀδρατγίοά δοίίοσ ἀϊβροβθά. ὅδ686 {πεθῖῦ ἠοίθϑ. ἢ 
ϑ86ηΐ ἴο Κυΐηοεῖ. Μεγάλη 15 ἴὺΓ μεγίστη, 885 ὅ, 10, 
δηὰ εΕἸἰβεννῃεθ.. 

597. ἀγαπήσεις Ἰζύριον----ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν 
ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου. Οἠδ πορά ῃοΐ βϑεὶς ρβείυ αἰβδιϊ ποι οη8 
οἵ 16 ἀϊῆδγεθηςο θοίψθθη {π686 ἐογιγ 48, ψ Ποἢ ᾶνά 
ΤΉ 001} (Πὸ 886 ἔογοθ, Δηἃ ᾶγὰ ἢθγα σουρί θα ἰοροῖδοῦ, 
ἴο ΘΟΧΡΓΘΒΒ ῥρΊΘΑΙΟΓ ᾿ηϊθηβιίγ. ὙΥΒΙΌΥ 85 ἃ ἰοῃρ 
ποΐθ, ΟΥ ΣΑΙΠΕΟΙ 986 γίδιοη, τ οἷ) ἄρδοσνοθ ρογυβαὶ. 
ΤὮδ σοὐτοβροηάεης Ηδῦγεν ἔογιηυἶα 9 ὙΝῸ ὯΒ5 25 
18 ΒΟ] ΘΠ Π168 τοηἀογϑα ἴῃ {Π6 δορί. Ὀγ 411 {[Π686 ψογάϑ; 
ΒΟΙΏΘΌΠΠ65 {Ὑ])}00 : ΒΟΙΏΘΌΠΠΏ68 1 [86 Ηοῦτον πο Ὧανα 
ΟἿΪγ 3 “25, δηά 1ὴ ἴπΠ6 ατεοῖκ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ. (Εο- 
86ηη). ὃς Κυΐη.) ΟἾΠ ΟΣ ῬΑΎΞΕΣΕ (ἱοροΐδον τ ῖτα Μασῖς 
12, 80. υκο 10, 927.) ν}} ἀεξεμά {π6 ψογά ἀραϊηβί 
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Ὁ τγιιβῖιι8, ψἢο ϑυβροοίοα ἰ ὁ θ6 ἃ ϑολοίδμιπι. Τῆς 
ΟἸαβεῖς8 οἴϑθῃ 086 ἰῃς ρῆγαβθ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, οου- 

Ιοἃ ψἰὮ νοτῦβ οὗ Ἰονίηρ, ἰγυβιηρ, βιγινιηρ, ἄς. 
ίδο ψυειϑιοίη. Ηδοτχοάοί. 8, 97. ἐκ πάντος νόου, ΟΥ, 88 
{Π6 [,Αἰΐη, ἐοέο απΐὶπιο. Τἢδ ΡΏΓΑθ68 ἅτ ποῖ οὗἴθῃ 
ἔουπά μηΐέοά. ΤΠῆδ ον Ὡς ἂΓὸ Ἔχϑιῃρ 868: ΡΒ1]ο. ᾧ, 
101, 18. διανοίᾳ καὶ λόγῳ καὶ πάσῃ δυνάμει. ΡΙαῦ. (ρί. 
Φ, 8, 27. Ἰὰ ΡΟΙΒΘΩΌΔΙ, σογ6 6 8η1Π|0, δίαιι6 νΊ ΓΙΌ 8. 
Οαί}}. 61, ἐ , ἰοῖο οχία ρβϑοίογε Ἵαβου, Τοίο δηίΐ- 
το, ἰοἱὰ ρεπάοραξ ρογαϊἃ πηθηΐθ. Οἷς. Ερ. δι. 16, 
8. Τὸ νϊάεγα ἰοἰὰ οσορί διοηθ συρίο. ΜοΙΓδ ΘΧΘΠΊΡ]6Β 
ΤΩΔῪ ὃ6 Β66ῃ ἴῃ ὟΥ εἰϑίείη, ἔτοπι οτὰ {Π686 8.6 86- 
Ιβοείοά. 

809. ὁμοία αὐτῇ, Θ40.8] 1η ἱπιηροτίδῃςσθ, [Ββουρῇ 1 
γἱ 6145 ἴῃ ἀρ ν ; 88 γεαυίγιηρ (ϑ8γ8 Οτοί8) ποί ἰη- 
ἴοΓη8], θυΐ δχίθσῃδὶ Βθσνο 8, ΟΓ 88 δχίθῃάϊηρ ἴο 8]} ; 
4150, 85 ᾿ῃ  βϑδητ! οσοηπθοῖοα σι ἢ (ἢ ἤτγδί ; ἔῸΓ ““Π6 
ψἢο Ἰονοίῃ ποῖ ἢ18 Ὀγοῖμοσ νοι ἢ6 Ὠδίῃ β86θη, ον 
ὁδΔη 6 ἴον αοάἄ νοι ἢ6 Βα ηοΐ Β66ῃ ἢ 1 920}. 4, 
920. δ πιογα 8Ρ. τοί. 

80. ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου αἷς σεαυτόν. Μοβὶ 
Οοτηπιοηΐδίοῦβ ΕΠΡ ΠΕ {ῃ158, “ἴο Ιονα δΔη4 βεσνο οὔθ᾽ β 
ποὶρῆρθουγ α5 πιμοῖ αἀ5 ΟὨ 861." Βαΐ 18 {Π18 μοφοίδίοϑ 
Ι σταηῖ (μὲ Βαγῆδρυβ, Ερίβί. Ρ. 249. Ν'΄ο88. δΔοοοιιηΐβ 
1ξ ὁπ ϑέθρ ἴῃ ἴῃ8 ΨΔΥ οὗ Πρηΐ, ἴο ἰΙονα ουγ ποίρῃθου 
ὕπερ τὴν ψυχήν, αὔουθ οὔτ οὐ δοὺ]. Βαϊ (818 ϑ!ου 
Β66πὶ ἴο θ6 πρροββίθ]6. Ϊἄρτοο νἱἢ Βγυρ. Οτοί 8, 
Ἠοβοητη. δπὰ Κυϊηοεϊ, {Πδὲ (Π6 ὡς 15 ἴο θ6 (4Κεὴ {Κ6 
16 Ηδθῦτον 2, ψ θοῇ οἵΐθη αν ὑεϑψν {ΠῚ ρ8 δ πη αν 
μυϊ ὠπεφιαΐ: 88 Μϑί(!. δ, 40. 9ο}. 17,21. Αοἰ. 8, 
φῷ, Τῆι ἰξ ἱπιρ[168 [δι οὐγονα ϑμου ἃ Ὀ6 5: οθΓῈ 
δηά υηοϊρηοά, κε [αὶ Μ Ὠ]οἢ ν6 ὈΘΑΣ ἰοτυϑγαβ οὐἵ- 

βοῖνοβ. ἀκπῦον ΘΧρ δἰηβ, “Ἴνα ΟἴΠΟΙΒ 88 γοῦ 

νουϊὰ τ ῖϑἢ το ὃς ἰονδα ΟΥ̓ 16], 1 γοὰ Μ6ΊΣΘ [ἢ ΓΠΘΙ͂Σ 
Ρἶδοθ." [{|810 θ6 σϑγ ΠΥ ορβογνεά, {παῖ (Πα ἴογπι 
ἀγαπάω ἴτω ρ}168 ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ψἱϑ ν6}} ἴο ΟΡ πεῖρῃ- 
βουγ, Ὀυϊ ἴο ἀο ροοᾶ ἴο δηά Ραηεῆϊ Β!πὶ ; 50 (ἢδί {Π6 
τηαχίπι αἰβογβ δυὲ Π{||6 ἔγουιχ Πδἱ οἵ ““1)0 υπΐο οΥΒΘ.Β 
88 γοῦν νου! πᾶν (με ἀο0 υὑπίο γου." παι Οτοίίαβ 
[85 ττίτθη Βοσα οσοῃοοσηίηρ ἡ ἱοπάδὴηΐρ ἰΒ ποῦ Δρρο- 
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8ἰἴα, ἃ9 Ώθη [16 8408, ““ ΠΘηἀ 18 ἃ βοσοηά 5610 δηά 
{πὲ [π6 γοοάϑβ οἵ ἔγιθηάβ ᾶγθ σοιηπίοῦ. γε ἃγθ ποί 
σομηδηἀοαά ἰο πηᾶκα θοβοπῃ ἐγίεπάς οἵ οἐΐογς (δῃά 
τὸν πλησίον 88 {|8ί ΘΧίΘΠΒΙνΟ ΒΙρη:Ποδίοη), Ὀὰϊ 6 
αγὸ σοιηπιδηάοα ἴο ργδοῦςα βιςἢ δος οηδία δγηιρα- 
ἐΐψ ἰοναγαβ αἰΐ ΟἸΠΘΓ5, 88 ΠΊΔῪ Ὡοΐ ΟἿΪΥ 1Π6]1Π6 ι.8 (0 
δνοϊὰ ᾿π)υτηρ [πο πὶ (845 6 ἀνοϊά 1} ΓῺ ΟἸΓ86]ν65), 
διιῖ βῆον δείϊνα θϑηθῆσθησα ἰοναγάβ (ἤδη). ΤῊ]8 
ἰητεγριοίδτίοη 185 (48 δι ρΌ061}} οὔϑογνθ8) σοηῇγιηθα ὈΥ 
Εομ. 18, 10. ψίθγ ([ἢ6 Αροβί]6 ἤθηςα ᾿ηΐδγϑ, [Πὰΐ 
ΓΙ πθηὶ οὗ (πΠ6 ἰὰνν 18 ολαγίέψ, Ὀδοδι86 ἃ ψογκοίῃ 
ὯΟ 1] ἴο 18 πε σῃθουγτ. Εὸγ ίο ψοικΚ πὸ 1} ἰο οῃθ᾿ 
ΠΟΙΡΏΡΟΙΣ 15, ἢοΐ [0 ἀφ ηγ ἰἶπὶ Δηγ τὨϊηρ' ἴο ΜὨΙΟἢ 16 
[88 ἃ λιν οἰἶδιπ), 1. 6. ἴο τοδί ἢϊ1πὶ 1. {Π6 881ὴ6 ΠΔΏΠΘΓ 
85 ΟἿ τηἱρῃϊ, [ἢ 51: Π}}Π ΓΙ οἰγουπηδίδησαα, 80} 7 6Χ. 
Ῥοοὶ {πὲ 6 βῃου!ὰ γτεαὶ 08. δεὲ ΒΡ Υ 8 ἸΙοηρ 
Ὠοΐδα (ΟΥ̓ γϑίῃογ Βουπ 0} ΟἹ {18 νογβθ, ψῇῃοἢ οοτὰ- 
ΓΘ Θη 5 αἰ ηοϑί 41] (μα Πββα8 Ὀ6 βαἃ οη {Π6 βυ]εςέ. 

40. ὃ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. ΤἬΘΙ6 5 ὯΟ 
Δ] υδίοη 1η (ἢ 15 ρΡῇγαβ6, 88 Βοη16 οὔ [6 (ὐοπητηθηζδίοῦβ 
ΒΊΡΡΟΒΘ, ἴο {Π18 συβίομῃ οὗὁὨ ΠαηρΊηρ' ἈρΡ {Π6 ἰανν8 ἔγοπὶ 
8 ἰάτρθ ρίη. Νβϑιπον, Ππούγανοῦ, 15 1Ὁ ἃ [,{1Π18Π|, 858 
οἴδιεγβ [6}} υ5. κρεμᾶσθαι, Δῃα ΟΥΠΟΙ νογὺβ οὗ 5ἰη)- 
ΙΓ ϑιρηϊδοδίίοη, Ὀοΐἢ ἴῃ ἀτοοκ δηὰ [,861η, ἃγ υβεά 
ἴῃ Βρεακίηρ' οὗ {πΠ|ηρ58. ν Ισἢ γα οἰ βου σοπηθοίαδα, 8ὸ 
τῃδἰ 8}1 ἔογιη [1ηΚ8 οὗὨ οπβ σοτηπηοη οἤδίη, ἀδραπάϊηρ 
ἴτοῖι οΠ6 ογριη. (ὅθε ἀβδηδβ. 44, 80. Ψυ61{}}, 8, 84.) 
ΤῊϊ5 Μ1} πηοΓΘ ΟἸΘΑΓΪῪ ἈρΡΡΘαγ ὈΥ ἴῃ 6 ΘΧΔΠΊΡΙ68 ῥτο- 
ἀυςρα Ὀγ ΕἸβηθγ, ΑἹΡογίι, απὰ Υείβ. ΡΙυΐ. ῷ, 116. σ. 
γνώθι σεαυτὸν καὶ τὸ Μηδὲν ἄγαν' ἐκ τούτων γὰρ ἤρτη- 
ται τὰ λοιπὰ πάντα. ϑοχί. ΕὩρ. 1, 168. ἐπρύμει: 
Ργοίτγορί. δά ϑδγ. 24. τὸ γὰρ κυριώτατον ῥίϑωμα τῶν 
Πυθαγορικῶν δογμάτων τοῦτό ἐστιν, ἐξ οὗ τὰ πάντα σχεδὸν 
ἤρτηται, καὶ ὑφ᾽ οὗ μέχρι τέλους κρατύνεται, ἃς ἀκα Υ. 
Ῥγιῆδρ. 29. πάντα ἐκεῖθεν ἐξηρτῆσθαι δοκεῖ. ἘλιηΔρΡ. 
ἴῃ Μαχίμι. ἐξεκρέματο τοῦ ἀνδρὸς. Ηοτ. Ἐρ. 1,1, 105. 
46 [6 ρΡαηάρηϊ8, [6 βιι5ρί οἰ ΘΠ Ε18 δαὶ. ΟΠ τηιιϑὲ, ἴῃ 
186 ρῥτββθηΐ ραββαᾶρβ, ποίΐςα ἴῃῈ υ86 οὗὨ {δ ἐν ἔὸγ ἐκ, 
ψὨΊΟἢ 18 δἃη Ηα]]εηἰϑᾶς ΙΔἸοτη. 1π ργοργί εν ἐν ϑῃου]ά 

᾿μᾶνς Ὀδθη [0] οσθα ὈΥ ἀνακεφαλοῦνται, ΟΓ πληροῦνται; 
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8ἃ8 δ, ῬΑ] ΟΧΡΓΟ5868 1{, Εοῃ. 18,10. δὸ {π6 ϑ'γυγίδς 
νογβίου- οὐπέϊπομέιν, Δα (ῃ6 Ῥογβίδη οοπιργοἠεησὲ 
δεηέ. 

42. περὶ τοῦ Χριστοῦ. ΤῊ!8 ΄υσδίίοη «6888 ργοροβαά 
[ἴο ἴῃ6 ῬἤδΓΙβ668, 1Π ΟΓΘγ ἰο σοηνῖησα ἤδη πον [1{- 
(16 {θυ Κηδν {6 γι οὔτα ἀηπα αἀἱρσηιγ οὗ ἰδ6 Μ68- 
818. μεν Ἔχρβοοίθα ἃ ἐογγοϑέϊαί Κιηρ,  ἢο Βῃου]ά, ΚΘ 
ΟΥΠΘΓ δαγί } Υ ὑγης68, γείση τη βρίθηάουγ. Βαΐ, ἔγοιη ᾿ 
{π6 τνογάβ οἵ (ἢ6 ϑαΐηχ {ἢ6 ὺ οὐσῇῦ ἴο αν σοποϊυαοά, 
(δι τῃ6 Μαββ1δἰ) νγὰβ ἴο γειρῃ ποΐ οἡ θϑγίῃ ἰῇ ἃ νἱϑ8]- 
016 ἴογ, πὲ ἴῃ Ηρανθη, ἢ αοα ; ψἤρησα 11 [ο]- 
Ἰονδά {ῃαὶ Πανὶ α͵80 18 βυ]οςΐ ἴο ἢ18 ἀοιηϊηίοῃ, δηὰ 
ἴογ τπδΐ σαυβα 6818 ἢϊτη ἐν πνεύματι, ἢ18 1,ογτά. (Εο5.) 

48. ἐν πνεύματι. ἘοΒαητη  ΪΓ οχρίδίηβ [{, δρίγὶέω 
»γορἠιοέϊοο. Κυϊπορὶ ἰλκθ8 1ἴ βι πρὶ ἴὸγ υαέοδ, ργο- 
»λοέα, αυοίζϊηρ Αςί. 2, 80. προφήτης ὑπάρχων. Βαΐ 
ἢ 15 τη ϊβίακθϑη : 1[{ 8]ρη1ῆ68, “ ὠπάθ»" ἐδ ἱπμοποθ οὗ 
ἐδε Ἡοίν ϑριὶνιἐ." ΓὮΏΘΓΘ ἅΓΘ ἸΠΔῺΥ ρᾶββϑᾶραδ ἴγοιῃ 
1πΠ6 Βαθυϊηϊςαὶ ννγιίοιβ δἀαἀπσορα Ὀγ δ εἰβίβθιη, [τοπὶ 
Ψ ΠΟΙ 10 ἀΡΡΘΑΙΒ ἰΠδὲ {Π18 ψ)χ88 [ἢ 6 88η86 Μ᾽ ΠΙΟἢ .[65118 
πιϑδηΐ ἴο Ἔχρῦθϑϑ. [{ 18 δ ἢ ἃ8 88 σΟΠΊΠΟΠΪΥ υι868 
οἵ Ὠαδνιά, δηὰ ΟΣ ᾿ηϑριγοά ψ σι γβ οὗ {π6 ΟΙὰ Τρ8- 
ἰδιηθηῖ. ὅ66 τοί. ὅ0ο Μαικ ἴῃ {6 ράγ8}}6] ραββᾶζα, 
12, 86. ἐν πνεύματι ἀγίῳ. 

44.. κάθου ἐκ δεξιών μου. 10 18 ἃ σοΙπρᾶγίβοη (Δ Κθἢ 
ἴτοπι Κίηρβ, οὐ ψοϑα γί ἠξ ἤδηά 541 (ἢ6 ἢ 61, ΟΥ ἢ6 
{Π4ὲ νγᾶ8 Ποχί ἴῃ αἱ ρηϊγ, 8ηἋ ἢ6 {πᾶ νν88 “τ πη 6 αἴ 
ὑυεῖονν Ηἰπὶ ἴῃ ἀϊρηϊγ, οὐ {Π6 Ἰες ἤδη. Βαΐ δ(1η 
οἢ [6 τιρῆς ἐπιρἐϊθα 4130 ἃ ραγί οὶ ρμαίίοη ἴῃ 16 τεραὶ 
ΡΟΥ͂ΘΓ Δπα δυςῃογιγ. Πθησςε συμβασιλεύειν 15 1ηἴ6Γ- 
Ῥτγοίβά Ὀγ Ραμ], 1 (οὐ. 1δ, 25, βασιλεύειν. 866, Οὔ 
[Π6 ἴαγηλ Κύριος ἔογ δ ειι5, ἃ Ἰοηρ' ἀηἀ ἰεαγηβὰ ποίβ "Ὺ 
Οτοίυ. 

44.. ἕως ἂν θῴ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον. ἘΟΒΘΏΠ)Ι. 
ΓΟΠοΓΒ ἑέα μέ, 45 1η6 Ποῦγον ἽΝ, ν ἢ] ἢ ράΓΙΟ]65 (885 
ΘΟΠΙΘΌΒΠΘΓ 8408) 6ο οί αἰννᾶγβ8 ποίΐθ δῃ ἰηξετ)]θοίθα 
ἱηΐογναὶ, 80 ἃ8 ἰο δχοϊιιἀθ δὴν ὈΓΓΠΟΓ Βρᾶς 6 οἵ {ἰπ|6 ; 
δυΐ ἃγθ, ποῖ ὉΠ ΥΘαΠΘΉΓΥ, 80 τγοΐοσγοα ἴο (ἢς {{π|6 
Ργασθάϊηρ, {πᾶὶ {Π6 σΟΠΙΓΑΓῪ οδηποῖ ὃ6 δῇγιηθα οὗ 
1Π6 [Ὁ] ον ηρ. [{ πιᾶγ 6 τοπάδγοα ἴῃ Επρ] δἢ ευλιέο 
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]πιαλο. ὙΠ ἱπασα νοι [0118 18 (Δ Ικθη ἔγοπι (ἢ 6 
δησίοηΐ ουβίοπι οὗ ρυςίηρ {Π6 ἔοοΐ οη [6 πεοοῖς οὗ ἃ 
50) ραίοα Δάνθγβασυ. ὅ0 ὙΊγρ. ΞΖ η. 10,751. Ταπι 
ΒΌΡΟΓ δο]θοίΐαπι ροβιίο ρεάβ. Ρείγοῃ, 11. Αρπονίᾳιο 
(ογΠὈ1] 6 αὶ δυο δηΐθ οἵ 1 ρ Δοαθ!] 6 πὶ ̓ γοᾶπὶ ρει ϊ- 
θυ8 πιοὶβ ραηὲὸ Βυ]εοίιτη. Ατγιϑίφησί, 1, 22, ἐγώ σοι 
μόνη τὸν ὑπερήφανον ὑπέταξα τοῖς ποσὶν. ( εἴ83.) [Ιῃη 
ψΠαΐ 86η86 (ἢ 686 ψΟΓΩΒ 4Γ6 [0 Ὀ6 υπάἀογβίοοα οὗ τἢ6 
Μαβϑίδἢ ἀρρϑᾶγβ ἔγοπι 1 (ὐοσ. 1δ, 2ὅ. 8εᾳ. (οβθῃμι.) 

4.5. εἰ---στι.ς ΤἼΘ σοηβίγι τ! οἢ 18 Ιηνογίθαᾶ: [Π6 
αἀϊγοοί δχργθβϑϑίοη ψου]α ἤν θ6ΘΏ, εἰ υἱὸς αὐτοῦ ἐστι, 
πῶς αὐτών κύριον καλεῖ. (ατοί.) ὙΠΟ ΘνΟΓ Μ᾿ ΑΥ 1Ὁ Ὀ6 
ἴδ κοη, {Π6 ἴογοθ οὗ {[Π6 ἀγραᾳπηθηΐ σοΙ]68 ἴο {Π6 8816 
«πησ,. νι, ὈΥ σα] την [Π6 Μαββίδῃ, ομβ οὗ Ὦ18 ροβ- 
(ΘΓ, 1] ογά, δοϊκηον]εάροα {π8. ΘΓ ννὰ8 Βοπιθίῃ!ης 
ἀϊυΐπο ἴῃ τη. (οβοηπη.) ΤΠΏΘΓα Ν 88, ἴοο, Βοπη ΠΣ 
Οχίγδοσγάίηδγυ {Ππαὶ (6 βοη 8ῃοιιϊἃ Ὀ6 Βιρογίοῦ ἴο (ἢ68 
ἔαῖϊποσ. [Ι͂ῃ ψῃϊοῇ νον  οἴβίθι ἢ οἱΐθϑ8 Ουἰπαίδη, ϑ, 
7. Ἐϑι νϑτῖα ᾿δ8 Ὠοηηϊηιϊιπι----114 αυοαὰθ Ἰηΐοσῖηὶ 6 Χ 
60, 4ιιοά δηΐθδ ρϑιπι ἔα, (οι ρογα ἐγ ῃθηΐαΓ, 4υξ Γ6- 
ΒΡΟΏ 518 ν δὶ δι ρ.Γ115 Γαςγᾶπὶ οἰαγ  δίθπι ῬΓΟΠΒοσιηΐ Ὁ 
υὐ απ, 4} οχ ΤἼΘΟ6 πδί8 6ϑ886ῖ, π]Δ) σοι ρᾶΐΓΘ 
Β0 Ταςγὰπ| σΘΟΙ 886 ἀϊσιαπίιγ ογᾶουἶδ. 

40. οὐδὲ ἐτολμησέ τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆ- 
σαι αὐτὸν οὐκέτ. ΒΥ τις τηιϑῖ 6 υπαοτγβίοοά [Π6 844- 
ἄμσοδο8, Ρἤδγίβθθβ, δηὰ Ζ0ς8[8, 411 οὐ ψοπι δα π8ά 
Β]]επςοοά. (Βοβθηπ.) Ἐὸγ (485 οάάγι ἄρα οὔβεγνεβ) 
“{Π6 τηϑιοσγυ οὗ {Π18 σοη ιβίοη ἱτπη ργαββθα {Π61Γ σοὶ 8 
ἀυγίηρ τ1Π6 Βῃοτγί γϑπηδῖηάοσ οὐ (ἢ γί ϑ:᾽5 σοῃεημδησθ 
Διηοηρ {Π6πὶ; Δηἀ ἢδ6 νγὰ8 δοοπ γεπιουθά τοι (ἢ ΘΏΩ, 
80 {ῃδ΄ {Π6 ν ἢδα ΠΟ ΙοηρῈΓ Ορρογίυ ιν ἴο ἄο 1ἴ, ψῃ θη 
{παΐ ἱπιργθϑϑίοη ψόσο οἵ," 26808, το Κηον 8]} 
Ποαγίβ, ἢδὰ (Πυ8 οεἴἴδειθα ψηδὶ μα μαὰ ν]βϑη θά, δά 81- 

"ἰδηςσοα {π6π, δα ρυ] οἷν ἐχροβϑά {ποὶγ τ 8} 166 δπά 
ΟὈΒιϊηδοΥ ἴο {Π6 ογονψα οὗ ρθορὶβ, δηά ἰο ἰποβα ψ8Ὸ 
λαά δαγνξ ἴο ἤδαν Ὧδ δὰ αογάβα πιαῖίογ ἔογ πιϑαΐ- 
(ΔΠΠΠρ᾿ οἡ ἴπ6 ἔγυθ ἀἰρη Υ οὗ [Π6 Μεββίδῃ. (Κυϊη.) 
ΒΥ ἐπερωτῆσαι τηυδὲ δ6 υηάδεογδίοοά {πᾶὶ ρυϊηρ οὗ 
Βυσῃ βοσγί οὗ σαρίϊοιβ, ΘηΒηδγηρ αυσβίϊο 8 88 [8086 
ϑθονο- ΠΘΠΠΠΟΠΘΩ. 
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 ΈΚΒΕ 4. ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν, Ὠδπιοῖν, 
ΌΥ ἰοδοδιίηρ δηα Θχρουπαϊηρ (ἢ ὈοΟΚΒ οὗ Μοβββ, δηὰ 
Βιισἢ ΟἾΒΘΓ ργθοθρίβ οἵ ἴη6 ἰᾶψ. ὅ0 κάθεδρα νψὰ5 ιεα 
Ὀγ 186 ΟἸαϑββίςαὶ ψγιίθγθ, σῇογο ϑδηθοδ 6818 (Π6 ρἢϊ- 
Ιοβϑορῇοσβ Οαἐῤεάγαγι. ΤΠ Ατο ιβυπαρορὶ, ἄτα. 
βίοοά ἀυτίηρ (πε πι6 οὗ τοδαϊηρ (Π6 νϑγὺ ψοσγαβ οἱ 
{πὸ αν ; {Ὡ6η ΠΟΥ 8αΐ ἀν ψὮ1]|6 (ΠΟῪ ᾿ηἰογργοισα 
1. [Κα 4, 7. (Βοβϑηηλ.) 

8. πάντα οὖν ὅσα---ποιεῖτε. ΤΙη {π6 ᾿ηἰοτρτγοίδίϊοη οὗ 
(Π18 ραβϑβαρβθ, ψ)}ὸ πιιιϑί γοϑίγιοῦ (Π6 ψογὰβ ἴο {ἢπ ργϑ- 
σορΡίβ τοδὰ ἴῇ [6 Ὀοο 8 οὗ Μοβββ; ποῖ ὀοχίδθηά {ῃϑ ἴο 
{γα Ἰ0η8, ανθη 16 τοὺ ϑβογί [ἢ θη ἴο Ὀ6 ἔγοιι Νίο568. 
Ἐπ γι ΘΧρ δ η8 {Π6 πάντα {ἢ118: ““ 41} ργϑοορίβ 
{Πα (6 πα ἰο σοτγγθοῖ δηῇ πῆργονα [Π6 ΙΠΟΓ8]8, δηά 
ψνΐοἢ ἀγα οί σΟΠΙΓΑΓΥ [0 (ἢ6 ΟΥΑΙ ΏΔης685 οὗ (6 (ο5- 
Ρ6]. Βυὶΐ ἱπιΔίθ ποῖ (σομίηι65 ἢ6) [Π6ῚΓ ζέυε5, 
ἢ Οἢ ἀγὸ ἀπο οὔ {πος ἀοοίΓη68 : ἀξιόπιστοι μὲν 
γὰρ εἶσι διδάσκοντες, οὐκ ἀξιοϑήλωτοι δὲ πολιτευόμενοι. 
10 18 ἔσυρ, {π8 ἴῃ (Π6 Ῥεπίδίθιοι 6 γα πιδὴν ργθοθρίϑ 
ψ ΠΟ} γοαυϊγοά ἢ διὰ οἵἨ ἜσχρὶἸοδίοηβ {Γηϑῆθα Ὀγ 
Θχρουηογ 8.1}|6ὰ 1ῃ ΡὨΙ]ΟΙΟΡῪ δπά δηοϊθηΐς Ὠϊβίογυ. 
ϑὸ ζαν, (ἰιογθίογθ, ΟὮγιϑὲ ρσοῦαρὶν ἀϊά ηοί τ68ῃ ἰο 
Ἰόϑ8θὴ {Π61Ὁ Δ ΠΟΥ, οὐ ἀθῦν {Π|61γ 86] 688, 56} 
ἴἤογο ἀἰά ὁσοὺΓ ο8868, ἴῃ Ψ ὨΙΟἢ {Πα ὶγ 1 ογργοίβιοὴβ 
ΟΓΘ [ΔΗ Γ6ΒΕῪ Βορ!ϑιςδίαά ; ἐΐθπ (ΠΥ ψογα δ᾽ πὰ 
συϊάε5, δηα ποῖ ἴο Ρ6 [0] οο 4. (δοῃη!α.) 

8. κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶών μὴ ποιεῖτε. Κατὰ ἤδΓΘ 
βρη ῇῆεβ οοηὐογπιαδίψ ἰο. εἰϑίεοϊη σοϊηραγοβ [ἱν. 7, 
94, Ἐδοία πηθᾶ, Ὡοη αϊςίβ νοβ τη} 1168 Ἰηααϊΐ, 5640] 
νοΐο, δα ἀϊβοεὶρ! πδτ τηοάὸ, 564 Ἔδχϑιρίατη οἰίδπ ἃ 
ΣΩ6 ροίθσα. Ἂν 

4. δεσμεύουσι γὰρ Φορτία β. κι δ. Δεσμεύω 5ἰρη!ῇε65, 
Ῥτοροιΐυ, ἴο Ὀἰπά οἵ (16, δ, 88 ἀρ Ὀ]16α ἴο ἃ Ῥυπάϊε, ἴἰο 
Ὀϊηα υΡ. Ηρτα (48 ποῖ υίγθαυθηί Υ 1 (Π6 76 158 
τυγ[6 8) 1 185 υ86ἀ ἢρυγαίζίνεο!υ οἵ (Π6 σοῃβίγαϊηΐ8 οὗ 
14νν5 ἀμ ρσγεοαρίϑ. (566 ῃἠοΐϑ οἡ Μαίίῇ. 16, 1Ὁ. ἐὰν 
δήσης.) ἴετο ΓΘ 81Π}}}2Ὁ ρἢΓΑ565 ἰῃ [Π6 ατοοκ Ρἢ1- 
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Ἰοβορίιθῖϑ, 6χΧ. σι. ὕο]  οἰέθβϑ Ρογρῆγγ. νη. γῇ. ρῥ. 
42, συνανατιθέναι μὲν φορτίον τοῖς βαστάξδουσιν, συγκα- 
θαιρεῖν δὲ μὴ. ὅ'566 τῇογα ἴῃ ΕἸβηθγ, δηά Ρ᾽ποίη61}1}}8 
Ια. Ἀεοῆοχ. {6805 ργοσδϑάβ ἰο ϑῆον τυὐὐλϊοὴ ψΟΥΚΒ 
οὔ {Π6 ῬἢΔΓ8668 ἅΓα ἰο Ὀ6 ἀνοϊἀδα ; δῃά ψῇῆδὶ νὰ τοδά 
1η. {Π18 δῃηά τῃ6 0] ον ηρ νΘΓ868 .[68118 5814 Θ8ρ6618}}Υ 
ἰο [8 αἀἸ8ς1ρ|68, ([Π6 ἰδδοῦθγβ οὗ ἢ15 γε ρίοη. Ὅακθ 
οᾶγα (ἢδί γα ἄο ποῖ ᾿τηϊϊαίε [Π6 δχδρὶα οὗ ἐπ6 Ρἢδ- 
Γ56 65, ῆο ἀοίαι! {Π6 Ῥγθοθρίβ οὗ ἴη6 ἰανν 1 {πο γ 
νυν 68ὲ οχίθηϊ, 8δηα 5110 ΘνΘΥῪ {Πϊηρ ψ ἢ (Π6 τηοβῖ 8ι11- 
Ρογἤυοιυβ ὨἰςΕίΥ, γαῖ ρογνογὶ (ἤθη 1ἢ 1Π ΘΓΡγοίδίοῃ, 
8Π4 βιρεγαάά ἃ ]οδα οὗ ἰγδάιτοηβ δηα ᾿γΚβοπιθ ρῥγο- 
σαρίβ : ποι ϑίδηαίηρ ἢ σ ἢ ἘΠῸΥ {ΠδπΊβοῖνοβ οὉ- 
86σνῈ ποῖ {π6 ργϑοθρίβ ψῃϊοῆ ΠΟΥ 50 Βογαρ.]Ου 5 Ὺ 
Θηϊοΐη ροη οἵποτβ. (Καὶπ.) ΤΠα5 τηδϊκίηρ [ἢα ἰὰἂν, 
ΨΏΙΟἢ ψὰ8 οὗ 1861 ἃ ἤδᾶνυ Ὀυγάθσῃ, γαῖ τηογο ἱΓΚ- 
ΒΟΙΏ6, δηά Αἰ πηοβὺ ᾿ς ο] Θγ8}]6. 

4. τώ δακτύλω αὑτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι. ΤῊΪ5 Πδ5 
[Π6 αἱ οὗ ἃ ργοόνθυῦθιαὶ ρῇγαβο, οὐ ψῃοἢ {Π6ΓΘ ἅτ 
ΤΔΠΥ ΘΧϑΙΏρΙ68 ργοάποσοα ᾿γ  εἰβίεϊπ : (ἢ6 [Ὁ]]ον- 
Ἰηρ 846 {Π6 πηοϑύ δρροβϑίίθ. ᾿κιοίδη. Ὠοηηοη. 4. τὰς 
ἐν φιλοσοφίᾳ προαιρέσεις οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγον, οὐδὲ, κατὰ τὴν 
παροιμίαν, ἄκρῳ τῷ δακτύλω ἁψάμενος. Αβια, 8, 817. 
«ϊδη. Ν. Η.12,1. ῬΒΠΟο. 1, 297, 88. Αγιβίορῃ. [γ- 
ϑ:5ίγαί. 565. δ᾽]. ἴῃ Ερίςξεί. 122. 8.0 1η 1,δ{1π 6 
αν {Π6 ρῇγαβεϑ, ἀϊσίέο αἐέΐη σεγο, ἐτέγεηιὶβ αἱριἐϊδ αἵ- 
ἐΐησεγο, πο, Δ πιϊηΐπιο, ἀἰστέο αἰξέπρογο, δπὰ αἀϊριίο 
ἐεπβ. ἘλΙ γι ]8 (ἢι18, ΝΘΓΥ ΜΜ6]], ραγαρ Γα868 (ἢ 6 
ῬΆΒΒΑρΘ : ““ {Π6 ὺ Ὡοΐ ΟὨΪΥ 8Γ6 πη 1]1ηρ ἴο (Δ Κ6 ὉΡΟῚ 
1Π61Γ οἱὐπ δλομέάογς (ῃ68 Ὀυγάθηβ ψῃ]οἢ (ΠΥ Ἰοδά οἡ 
{86 Βῃοιυΐϊάογβ οὐ οἴδϑγβ (1π ογάθσγ ἴο τζδκα {π6πὶ σοᾶ- 
ἀἴογ ἴο Ὀθαγ ἔμϑιι ὈΥ {Πεὶγ ὄχδιηρ]6), θαΐ {ποὺ ΜῈ} 
ποῖ δνϑῇ 8{1 {Πθ ψ ἢ (ἢ 6 ΠΡ οὗ {πεῖν ἤηροτγ.᾽᾽ ὙΠ 8 
15, πο ἀουβέ, {π6 ἔτι ἰηἰοτργοίδιοη, δηὰ Μοηοοβίι8, 
Μαϊάοῃεαί!, δηα Ὑ ΠΌΥ, ἀγα αιτδ ταδί Κϑὴ ἴῃ (αἰκηρ 
1η6 ψογάβ, ποὲ οὔ (ἢ6 πορϊεςοΐ οὗ (6 ῬΠδγίβθθβ ο οῦ- 
Βασν {Πϑὶγ οὐ πη ργθοορί8, Ρυΐ οὗ {Πεῖγ ἰδ πᾶ- 
αἰουβὶν Ἔχδοίίηρ ἔθ οἵ οἴ ο 8. 

ὅ. πάντα δὲ τὰ ἔργα αὑτῶν ποιοῦσι---ἀνθρώποις. Ἐπ- 
{γιὰ (8 Ἰἀϊοϊου 8] δχρί απ: αἰέ, ψΒαῖ. δ} ὃ 
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ϑυςσἢ 845 βθοιηθά σοοά ἴο {π6πῇ. Οὔδβογνα ἴοο, {πὲ {π6 
δοίογε-πιοηέϊοποί δοσυβαίοη8 ᾿ἰηνοϊνθα ἢδγβἤ 688 ἰο- 
τναγάβ οἴμογβ, δῃηὰ βυρίηθ βοἰ Ἰηἀυ]σθασο, αὶ 2λὲς 
16 σἰάγρα οὗ ναῖῃ σίογγΥ. ΟἾγσίβί (ἤθη δῇονβ (ἢδὲ 
{Π61γ νϑηὺ 15 Θχογοίβαα ἢοΐ οἢ στοαὶ οὈ]δοΐβ, υὰΐ οἡ 
1||6 ρδ! ΕΓῪ τηδίίθγβ, ὮΙ Οἢ, ἸΏ ΓΘ ᾶ568 (Π6 ὈΪΔπΊ6.. 

ὅ. φυλακτήρια. Ηδθτ. ὕμπ. 866 {πὲ ἀσβογιρίοη 
ΟΥ̓ {Π686 1η ΕἸ8]6γ. [Ι͂}ἢ (ἢ6 αταακ πᾶπηα φυλακτήρια 
ΒΟΨΘΓΆΙ ΨΤΙΓΘΙΒ ΓΘΟΟΡΏΙΖΘ {Π6Ὶ1Γ ι.186, πού ΟἸΪΥ 88 πιδηϊο- 
γαέϊυα (16 0518), θὰϊ οοπδογυαξῖνα, πὰ δανίηρ εἰ σδοΥ 
ἴο Καορ οἱἵ᾽ ἀδπηοῦβ. Τ|δί 118 ψὰ8 [ῃ6 Ὡδηιο ρίνοῃ 
ἴο Δ 1618 ΟΓ οἱ [ἢ6 προῖκ δηᾶ οἰβανἤογο, ἴοσγ (6 
Ρυγροβο οὗ ἀνογίηρ αν 118, ΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι ΒΟΠ6 Ρ8 888 068 
οὗ Π)ιοβοογθβ, Ἡογδροῖίο, δηὰ Ρ]υΐασγοῖ, οἱϊθα ὉγΥ 
νειβίοίη δὰ Κυρίο. Τῇδί {Π6 96ν5 ἴοο δά {18 
ΟΡ ΠΟ ἈρΡΡΘδΓΒβ ἔγοπι (ἢ 6 ΓΑΓγρὰπὶ οἡ (δηΐ. 8, 8. οἰοα 
Ὀγ Κυρῖίαε, ψῇῆο [88 ἰΓθαϊθα σορίου 5} 8η6 δοσιγαίοὶυ 
Οἡ {ἢ18 ψογζὰ. ὅθε 4130 ᾿εῖβ. δηα ὅς}. 1οχ. Ἀο- 
ΒΘΏΤΏΠΪ ΟΣ {ΠῚ Κκ5 16 ργοῦαῦ]α, (παὶ {π686 (ἰοροίθμοῦ 
ἢ τηοϑί οὗ (6 οἴδποῦ οὔβϑογνδηςθβ οὗ (ἢ 8 {ΓἸΗῚὴρ 
ΚΙη4) σᾶπηα ἱπίο υ86 δἴϊοῦ (Π6 γείαγηῃ ἔγοιῃ [6 ΒλΡγ- 
Ἰοη ἢ σαρί!ν!γ. ΝΕ 

6. φιλοῦσι τε τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δειπνοῖς, καὶ τὰς 
πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, ἀχροίυπέ, αδοίδηϊ. 
οὐ ἅτ τηϑθῃπιϊοηθα (84 γ8 ΕΠ γα }5); ἔοσ {ΠΘῪ τσο- 

εἰϊπο αἱ τιθα 8, δηα δαέ ἴῃ {6 βυῃᾶροριιθ8. ΤΠ6 
πρωτοκλισίαι ἍΟΤΘ ἴΠ6 ἢγβί βθαῖϊβ δ θᾶπαιθίβ. δὸ 
05. Αηί. 1ὅ, 2, 4. Ἡεοτοά 15 8414 ἰο ἢανθ γϑοοϊνϑά 
Ἡγτγοδηι5 ΜΙ ΘΥΟΓΥ ΠΟΏΟΙΓ, δϑϑιρηϊηρ ἴο ΠΙΠπὶ τὸν 
πρώτον τόπον ἐν τοῖς συλλόγοις, καὶ παρὰ τὰς ἐστιάσεις 
προκατακλίνων, ἐξηπάτα, πατέρα καλῶν. ἤξῥενο [Π686 
πρωτοκλίσιαι ΨΘΓΘ, 15. ηοΐ αἱ σοτγίδίη, ΡΓΟΡΔΟΪΥ δἱ 
1Π6 ἴορ οὗ {Π|π| [Δ0]6, 85 ψ ἢ τι. Αἰηοηρ {6 ατεοκ8 
δη Εοπηδη8 {ΠῸ πε αἰθ ρίὰςα αἱ ἃ {ΓΟ 111Π|, ΟΓ (ἢ 6 
ΟΡ Ρῥίδοθ, ψα8 {ῃ6 πηοϑί Ποηουγα 6. ΗἩθῆσα τηᾶν 
θὲ υπάοιδίοοά (6 ἜΧΡΙΘ 58 οὴ ἃ δωπιηιο, Μ ὮΪΟἾ ΟΟΟῸΓΒ 
ἴῃ Ρ]αιυΐυ8. ὅ.6 ᾽εῖ5β. ὙΠ (μ6 Ῥογϑίδηβ Ἢ τν88 
ἀϊδογοηῖ. ΤΠ ννὲ ἤἥηά ἴτοηλ Ρ]υΐαγοῦ, 2, 619. Β. 
οἰἴθα ὃὉγ Ἦείβίθίη : περὶ τῶν τόπων ἐνέπεσε ϑήτησις, 
ἄλλος γὰρ ἄλλοις ἔντιμος, Πέρσαις μὲν ὁ μεσαίτατος, ἐφ᾽ 
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οὗ κατακλίνεται ὃ βασιλεὺς, ἔλλησι δὲ ὁ πρῶτος. Ι αὐὰ 
Αἴἢεη. δὅ44. ο. ἀδόξου ποτὲ κλισίας παρ αὐτῷ τυχὼν, 
ἤνεγκεν. 4.58 ἴο {Π6 πρωτοκαθεδρίαι ἤδΓα τηδηίίοπαα, 1 
18 ἴο θ6 οὐβογνϑά, ἰῃμαΐῖ δεσογάϊηρ ἴο {πΠ6 τηοβί δησίθηΐ 
ουβίοπι, {πΠο56 ἴῃ {π6 βΒυῃαρόριθ ὴ0 Ψ6ΓΘ ἠοί 6η- 
σασεά ἴῃ {Π6 ἀἰδοθαγρα οὗ βαογθὰ ἀυτν γεγα ρ] δορά 
ψτῆουΐϊ ΔΥ ἀϊδεϊηοίςίοη οὗὨ 868ῖ8 ; ψὨ]οἢ τγᾶ8 γοϊδι πο 
Ὀγ τὴ Εββθηθβ, δηα δϑορίδα ἴῃ (ῃ6,32γδέ (γί βείδη 
οὔυγοῆοθθ. ΑΝοεναγαβ ἃ ργοΐογθηοθ γγὰβ ρσίνθηῃ ἴο 
ϑοπίογϑ, αἴ ἰϑδβῖ ἴῃ 80:16 β8εςῖ8. Βαΐ ἴῃ τηΔῊΥ ΗΪδοθ8 ἃ 
συδίοιῃ δά ογορί ἴῃ, (ῃαΐ ἴἢο86. ψΜῇο δα οδία! ρα 
{π6 ἔδιηβ οὔ Ἰδαγῃϊηρ βΒῃου ἃ ΟσσΌΡΥ (ἢ 6 ΤΊΟΓΘ ΠΟΠΟΙΓ- 
4016 βεαῖβ ; ψῇογα ΠΟῪ 8αί, ψτἢ {Π61Γ θᾶ Ο ΚΒ (ο [Π6 
Ρυϊρίὶέ, δῃά (Πϑὲγ ἴδοι τοναγάβ [ἢ6 ρβορὶθ. ὅδε Β6- 
ἰδληά, Δηΐς. Ηθρτσ. 61. ψιγίηρ. ἀ6 ὄγηαρ, Ψοῖ. Τὸ {Πϊ5 
{Π6 ργϑϑϑηΐ ρᾷ88896 γϑέεβ. ΤΏΘΓΘ ἀγα, ἴῃ [ἢ6 εν ]5ἢ 
ὙΓΓΙΘΓ8. Βοη6 ἀδοιϑί0η5 οἡ {Ππ6 ροϊηΐ ψἤθγα [ἢ6 Ζ0Γ15(5 
βῃοιυϊά 511, δηὰ ψἤθγο (ῃη6 ῬΠΔΓΙ8668. 

ΤῊΐβ Ὀγίηρϑ ἴο ΟΠ δ᾽Β τηϊπα [Π6 προεδρία Δῃπηοηρ [ἢ 6 
Οτεοκϑ, ψ οἰ ἀδηοίθα ἃ ρτν!θρα οὗ οσσυργίηρ, οοΓ- 
τα ἢ Δρργοργίδίβα θθης ἢ 68 δἱ {πΠ6 {ποϑίτρ, δῃὰ οογίδίη 
ΠΟΠΟΙΓΑὮ]6 βίδι!οη8 δῇ {Π6 σους 1}8 δηα ρΡυὈ]1ς 85- 
861} 0168. 

Ιτουβῖ (ΔΚ6 {18 Ορρογίψῃηι τυ οὗ οὐβογνίηρ, {πΐ ἴῃ 
(ὴ6 διχίῃ Εταριηθηΐϊ οὗ Ευγρ. ῬὨΠοοῖ. ΏΘΓΘ ΟΟΟῸΓ 
τῃ6 ψογὰβ θώκοις ἀρχικοῖς ἐνήμενοι (οὗ (ῃ6 ΑυρυΓ5), 
{Π 6 ΓΘ 18 ἢ0 Οσοδβίοη ἴο γεδὰ μαντικοῖς, ἃ8 ΜυβρΓγᾶνθ 
{Πουρῇί. 

7. ἀσπασμοὺς, 586] ἱαῦ!] 68, ῬΟΡῸ]18 Οτθπ 8 γο- 
οορίϑ ἴῃ ῥγοϊ χὰ δρργθοδίίοηθ, νοί8 σοῃσθρίϊβ, οἵ 
ῬΘΓ σοηίδιϊοηθ Ῥαηθνοϊὰ σοηβίί(ογαηί. (οβθημῃ.) 
Αγορὰ, ἴῃ {Π6 Μαοραοηΐϊδῃ δπὰ ΑἸθχδπάγίδη ἀϊα]θοῖ, 
δχίθηἀοα [0 4811] ρυθ]1ς 4668 ΟΥ βίγεοίβ οὗ ἃ οἱγ. 
(ΕἸβΒομ τ.) 

7. ῥαββὶ. ἩεΡτ. Ὡ, διδάσκαλε. ΤΙ}8 ννὰβ 804} 
γορεαΐεά ἴῃ 34] ϊαίίοη, οὐἱ οὗ τεβρθοῖ. ὅ6ε [6 Εδθ- 
ὈΙΠ1Ο4] στο γβ δὴ είβ. Οτ ἴ' πᾶν ἀδηοία ἴο δ6 
οἤοη ςα]]6α ῥαββὶ. ὙΠ 15 1]υβίγαία ὃν {ῃ8 (Ὁ]1ον- 
1Π6 ῬΡΑ588ρ68 ἔγοιῃ Επτρ. Ηδο. 628. ὀγκηούμεθα, ὁ μὲν 
τις ἡμῶν, πλουσίοις ἐν δώμασιν, ὁ δὲ ἐν πολίταις τίμιος 
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κεκλημένος. 1 85 Μ6]}} οὐβογνοά, ὈγῪ (αβαυῦοη οἡ 
ΤὨφορσ. ἔπ. (ἢ. 10. εὐωχοῦ τίμιος, [Πα΄, ἃ5 Β0μ6- 
ΤΊΟΙΒ ἴῃ ἀἰρηϊΥ 6 ΓΘ, δπιοηρ' (ἢ6 ἘΠοιηδη8, βα]υϊοὰ ὈγῪ 
{Π6 1} ἰηἴδγιοσβ ψ ἢ (Π6 {Π|6 οὗ ἀοηιέπειδ, 80 ψογο (Π6 Ὺ 
διηοης [ῃ6 ΑἸ ΘηἸΔη8 ὈΥ (Πδί οὗ τίμιος. “ΓΠογθοίογο, ἴῃ 
16 ρᾶβϑ8ϑᾶρσα. οὗ Ευιὶρ. κεκλημένος 18 ποί, 88 Μιυβϑργανθ 
(Πουρἢΐ, ρέίοοπαδέϊο. (Ὦγϑι. Οη {18 ργοβιθείοη 1 
δὰ β8οπηδ ἡπαϊοϊουβ γϑιηᾶγκ8 ἔγοῃ ΝΙιο,. “Κ (γιβὲ 
ἔοτραά θὰ ἰο ἴακε ἴο {πεπηβεῖνοβ (086 δρρε||4- 
τἸοη8, ἴῃ ἐλαέ δοηδ6 ἴῃ ΜὨϊο, ΠΟῪ ΘΓ δουρῇς [το Σ 
Ὀγ (Π6 δονβ. Εογ {086 διποηρ {Π6 968 ννῆο ΨΘΓΘ 
Ἰδδγηθᾶ, ἰοχθίμοσ ψἢ ἀπ6 πάη οἵ ἀοοσίογ, ν]ηα]- 
οδίβὰ ἴο {πϑιίββϑῖνοβ [ῃ6 αμέῤογὶέψ οἵ ἰοδοῃίηρ ψῇῆδίέ 
{Π6Υ τπουρθξ ργορεσ. ΤΉΘΥ 881 {δὲ (η6 ψογαβ οὗ 
1ῃὴ6 ΒΑΡΌΙΒ ψαγα {πΠ6 ψογὰβ οὗ αοα. Βιῖ (86 ἔ0]- 
Ἰονοῖβ οὗ (γίβξ οὐρὰς ποὲ ἴο ἰθδοῖβ. [86 Ῥθορὶβ, 88 
τΠϊηρ5 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο 6 οὔϑοζνθα, ψῇῆδί ἰο ἐλῤεηι ἃρ- 
ΡΘαγρα βιιοῦ, δυΐ ϑυοῇ ΟἾ]Κ 88 Ολγίδέ Ὠϊπ)861} ἢδά 
Ργοποιηςδα ἡθοθβϑᾶσγ. ΟΥ̓ ζ6ν8, βοπηα ἔὉ] ον α 
(Π6 Δ Βουγ οὗ οη6 τηδϑίογ, βοπηβ οὗ δῃοίμοσ. Βιυιϊΐ 
διηοηρ (ΓΙ 81 14Π8 1 'γν88 ἢοΐ ρϑγπηεῖθα (ἢπ18 ἴο β8ᾶγΥ: 
“1 δὴ οὔ Ραυ], δῃᾶ 1 οἵ Αρο!]οβ,᾽ ζο. ΤὨ18 ρσγϑοορὶ 
1πογοίοσγο οὐ ΟἾγιβὲ ννγᾶ8 Ὠδοθββάγυ, δυΐ ἐοοσαί. ᾿ 
νου] αν Ὀθοη αν [Ὁ] ἐπ οὐδοῦ ρίασοδ ἴο 86 ἴΠ 656 
ΨΘΓῪ ὨδΙΊ68, 1Γ 1Π656 ΨΘΓΘ βρρθαν ἴῃ Μ ὨΙΟἢ (ΠΟΥ ΨΕΓΘ 
ΠΟΙ ΠΟΠΪΥ 8.6 ἴο ἰΘδΟἤ ΕΓΒ 1 ἃ 86η86 ψὨ]ΟὮ ρΡδγ- 
ἴοοΚ ποί οὗ βιυρογϑείουβ νϑηογαίίοη. ΤΠ ὠπηυεγϑαῖ 
»γεοορέ οὐ Ἁΐιοἢ ηδὲ ἐοσαΐ ΟἿΘ τοβίθα, 885 οὔ ἃ 
ἰουπάαίίοη, ψα8 [ἢ185. Τἢδί ἃ ἰϑδοῦῆοσ οὗ {γι σο]]- 
βίοη οὐρὰ το διϑίδιη ἔγοτα 4}1} βυ ςἢ δχίθγῃδὶ ΠΟΏΟΙΓ 
8ἃ8 ΤΏΔΥ ὑδ6 δάνϑγβε ἴο {Π6 ἴΐθηΐς δηα ρυγροβα οὗ ἢϊ5 
οἴῆςοοσ, ᾿ρααϊηρ, γαῖ σ [ἢΔη διάϊηρ, δπὰ ῥγοιηοίηρ 
1 ὈΥ [86 πιοτὰὶ γσανϑγεῆςα οὗ ἐγυῖῃ. “ΓΒ 18 ψθδθ 
ΟὨγιβὲ τηϑδηΐ ἴο δη)οΐῃ οἡ ἢ18 ἦϊ8.10168: θαΐ ᾿)6 4068 
1ῖ ἴῃ ἃ ἸΏΔΏΠΟΙ βυϊοα το {Πδὶς ἰοοαὶ σοῃαϊ!!οῃ ; 1. 6. 
ἢδ Ιηἰογάϊοϊβ 1ῃ6 86 οὗ οογίδιη Ὡ8ΔΠ168 οὗ ὨΟΠΟΏΓ, 
ψ ὨΙοἢ δηλοηρ [Π6 Ψ6ν8, [Ὠγουρὴ (6 ἔλυε οὗὨ Ὀοίῃ 
Καϑοἤ ΓΒ δηὰ δι! ΟΓὙ8, ἢ48 ὈΘΟοομγ6 δριι56α." (Νιίςἢ 
ἀ6 Ψυάςδηα15, τηογ. ργθοορί. (οπηπλοηί. 10. οἰϊ6α "γ 
Βοβθημ.) 
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8. καθηγητὴς. ἴῃ ἸηΔὴγ ΜΝ. 58 γτϑδὰ διδάσκαλος, 
νι ϊοῆ, Πονόνογ, Οὐ οϑθαο δηὰ Βοβεημη. γοραγὰ 8ἃ5 
8η ἱπηϊογργοίδίίοη. Βιυΐ {Π18 866 8 Πηργοραῦ 6. 1 
Αστγοα ψ ἢ ατοίι5, Β6Ζα, ϑο]ά, Ββηροὶ, ΜΙ], Οδιὰρ- 
Ρ6}1, Κυΐηοοὶ, δπα βοπηθ οἴἤεγβ, (866 Κοδοῆογ,) ΝΟ 
γοδα διδάσκαλος. ΤΠ6 ψοτγὰ 15 ιι86ἀ ὃὈγ {Π6 Ρ]]ο05ο- 
Ρἢ6ΓΒ: 6Χ. σι, δαχί. Ετηρ. δπα Ρ]αΐάγοῃ ἂρ Ὑ εἰ 8. 

9. καὶ πατέρα μὴ καλέσητε. δίησθα ἴΠ6 {Ππ|6 ΝΝΝ 
νγᾶ8 ρτδδίθγ ἤδη ΔΎ, (πογοίογα (ἢ γιϑὲ δρρ θα (ἢδί 
ἴο [185 Εδίῃογ, δῃὰ {818 ἴὸο πιη86 ἢ. Τῇ 86ῆ86 ἰ8, 
““ 04}} πο ομβα οἴ γουγ ἢυμηδη ἰοδοῆογϑ ζαΐλον.᾽ ἘΕῸΓ 
{Π086 ἅγα ἴμ6 βυυ)]οοί οὗ [Π686 ψογάβ. ΤΠ ΠΟΥ νὶο [0]- 
Ἰονθα δὴν Βαῦ] 88 σι ο οὗ ἃ βεῃοοΐ, δηά ψῆἢο, 4. ἀ. 
ἐπ ποηιθη 67ι|5 7μγαυογαπέ, οτα σα θα 80η8 οὗἉ (ἢθ 
βᾶρσο, δηἀ (ἴθ γ {πο ῖνε8 ο8116α ἢϊπὶι 3. ὙΤθογο- 
ἔἴογοθ, ἰῇ ἐΐλὸ βδοῆβο 1ηὴ ψῃι σῇ {116 96 »)}28 οδ] ] θα {ἢ 686 
Υν 86 τἸΏ6η [αι] ογθ, ΟΠ γι ϑι1ΊΔη8 οὐρῇῃς ἴο ο4}}] ἢ0 οὔθ 
δι ῃθγ. [Ιἡἢ αποέδουν 86ῆη86, ποψδνϑγ, (Π6Ὺ ἃγα γρΉν 
σα ἰεα (δίθογβ,  ἢο ἤᾶνθ, 88 ")Δ}}]} βᾶγβ8, 1 (ογ. 4,, 15. 
Ὀεροίίοη 8 ἰη {6 (ἀοβρεὶ. ατοί. δηὰ Βοββηῃ,. 

10. μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί--- Χριστός. (ἸΓΙΒῖ ΠΠΘΔἢ8 
ἴο 88Υ, ἴπαΐ ἢ 18 ἀἰ8ς01}0165 ουρῶῇς ἰο δοκηον]εάρο αοά 
δίοῃηβ {Π6 βυργεῖηθ Αὐἴδογ οὗ ἔσθ Β οἰ ρίοη, 85 {πο ῖγ 
Ἑαίϊῆογ, δηὰ (6 Μοϑββϑιαΐ δίοῃθ 88 ἃ [θοῇ οσ ᾿πνοϑϑιοα 
ψΠἢ ἢ18 Διο Υγ. Νοίδιηρ 18 ἰο 6 ἀϑογιθϑά ἰο 
Ῥροίογ, ποίμιηρ ἴο Ψοϊη ; δηὰ ἴο (ἢ18 δηΐζ, (Πδὲ τἢ 6 
Ἰ)ινίηα οτρίη οὗ σὰς Ἐδὶρίοη (Δη4 ψῇηδῇ πηυβί θ6 
ΒΌΡΡοΒΘα Ἰοϊπθα στῇ 10 1 (Π6 τηϊηὰ οὗ (ΟΠ γιβί, 15 
ΤΏΟΓΔ] ΒΌΡΘΓΙΟΥΥ) ΒΠΟ.] ἃ ὃ6 ορβοιγοαὰ Ὀγ πο ἢππηδη 
ΔΙ Ποῦγ. παῖ ποιίπογ [Π6 ἰοασ! 6 Γ8 ἐἤοι!α με [η- 
οἸη6αἃ ἴο ἀΙΓΓοΟρᾶῃσθ, ΠΟΓ [Π6 ΠΠΘΆΓΟΓΒ ἴο ραγίγ βρίγιΐ, 
80 1Π]Π16 8] ο 8]] πλογαὶ γθνθγθησο ἴον ἐσαϊῃ. ΝΙςοΝ. 

11. ὁ μείδων ὑμῶν, ἔσται ὑμῶν διάκονος. ϑαςῇ,, ἰῃ- 
ἀεθά, ἃγα οὔ β8ῃουϊὰ ΡῈ δ]ΐἱ ρυθ]ῖς σπαγδοΐοθγβ, 85 
Κιηρβ, γι ]6 ΓΒ, πηδρ ϑιγαΐθβ. 866 (ὐδββθηάιὶ ἂρ. ΒΟΪΚΙοΥ. 

12. ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν, ταπεινωθήσεται. Α 86η- 
ἰθηςἃ 584 Ὀγ ΟΠ γίδί πόσα Ττθαιθηῖ]ν ἔπη ΔΗΥ͂ 
οἴμοσ. Μάϑην 5ἰπ}}} Γ᾽ Οἢ68 ἴᾶνα Ὀεθη οοἰϊοοίεἃ ὈῪ 
ΕδρΠεὶ, Οτοίϊιι5, ο] , ἀπὰ ΥΥ εἰβίθϊῃ, 85 ψε6}} ἔτγοπι 
{ῃ8 7615} 85 ἴτοιι (Π6 Οσγοοκ ΨΥ 675. ΟἿΪΥ ΜῈ 
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ἴηυδὲ οὔβϑογνο, (αὶ 898 ἔλοδο ἃτὰ οὗ ἰθιηρογαὶ, 850 ἴ8 
ἐἠϊὶς οἵ 5ριγιί 8] Δρρὶ!οδίίοπ, 1. 6. “ ἢ (ἀὐοά ν}]}} 
Ἔχ." 501 Ρεί. ὅ, 6. 

18. οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς. 9688 ἤεγο, δηὰ ἴῃ (ἢ6 
ΠΟΧί νϑίβ6, Δροϑβίγσορ!!!Ζθβ ἴἢ6 ϑδογιθαβ ἃ5 11 ργθβθηΐ, 
{πουρὶὶ ἱπάθοα {ΠῸῪ αι οί 80, 848 ἄρρθδι 8 ΠῸΠῚ 
νΟΙ86 1. Τμὸ Οοπηπηθδηίδίουβ }05}} 7 σειηᾶτκ οἡ {Π6 
ἔογεθ δηά θθδυΐγ οὔ {6 ἤριγα ἃ5 10 15 Π6ΓΘ τι58604. 

18. κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανών' ἔ. τ. ἀ. 
1 Κ6 11, δ2. βαγ5, ἤρατε τὴν κλείδα τῆς γνώσεως, 1. 6. 
ὈΥ δι ρριθββϑίηρς (Π6 ἔσθ Ἰηἰογργοίδιοη, αηα {π6 ἀΔ ΠΥ 
1ησἰ]σατοη οἵ ραϑϑαροβ ψν ἰο γϑαΐ οἵ τερϑηΐίδησο, 
[αιτἢ, δηὰ πη[δισηθα σἘπαγγ, οπλττηρ Ψ Ι ἢ, γοὺ 
Ὀαβίον ἃ}} νοι μ81 8 ΟἹ τιρὶηρ ΓΠ[65 Δ ΘΗΪΑΥΡΊΩΡ 
ΠΘΓΘΙΊΟΠΙ68, {πο γοῦν ΟὈϑβίΓιούησ {Π6 ἀρριοδοῖ οἵ 
{Πο56 ψῆο ἃγσθ ψ Πρ (ο οηΐον. (οβθηπ).) ΚΚλείειν 
ἔμπροσθεν ἴχὰ5 {Π6 ἔογτοο οὗ ἀποκλείειν. 11 ΘΧΔΟΙΪΥ 8ῃ- 
ΒΘΓΒ ἴο οἵγ Επρ]15}). ρῆγαβθ, “ ο δῆμπι {Π6 ἀοογ ἴῃ 
ΔΏΥ ΟΠΘ᾽5 ἴλοο." 

14. κατεσθίετε τὰς οἰκίας τ. χ.--- ο5ϑθβ8:0η5. ἔχ- 
810 68 ΟΥ̓ {{}18 ἃγα ρίνθη ὃὈγν  εἰϑίει ἡ ἤτοιῃ {Π6 ατθεὶς 
δηά [τη (Ἰ]αβ81.5. 1 4, ἔπιγρ. Ιοη. 1809. σὺ τών 
ἀτέκνων δῆτ᾽ ἀναρπάσεις δόμους. ΤΠ] κατὰ 15 ἰηίθῃη- 
δῖνθ, αν της τἰ6 ἔογος οὔ οηξγοίψ. ΤΊΝ5 ννὰ8 ἀ0η6, 
11 5[)ου α βθοιη, ἴγομη ϑοίδ Η ειῸ8. ἢ. 20, 1. ραγον Ὀγ 
ΘΑ Α]ΠΠηρ ντ} {ηΠ6 σὨΠ]Πάγθη, 1). οὐάθγ το ἀδργῖνε {Π6 
ψπον οἵ ἃ ρογίίοη οὗ "6 γ αἰϊηιοηέ; Ὀὰΐ Ππιοῦα 65ρΡ6- 
οἰ} ν ὈῪ πιᾶκιηρ (ἢ } ἀσνοίθο8, δης {{πργοῦν το Πγ 
Ὀγουρὶ ἀπήογ σοηίγιπξοη : δηά, ᾿ηΠΠθ66,, Ε}}18 νου α 
Ὀ6 1Π6 ΘΑ516Γ, 5ῖπ06 1ὕ [Ἰὰἃὰ5 θδ6ὴ {γυ]ν ορϑογναῖ ὈγῪ 
40]. Ν. . 9. ὅτι τῆς εὐσεβίας οἰκειότατον ἐστὶ τὸ 
γένος τῶν γυναικῶν. Τηδὶ {{||5 ννὰ8 ΒΟ ΘΕ1Π165 4Οη6, 
15 γἱδίη ἔγοπλ {π6 1 Ιηο4] ᾿υγῖοτϑ. ὅθε δ ιβίθίη. 
Ι διἰὰ, 'Γουθηῖ. Ηραιιέ. 4, 1, 387. ὅτ δίυ δ αἴ τη ]5ο γα 
ΟἸΠΠ68 51}118 ΓΕ] ΡΊΟδῶ. 

14. καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι. Καὶ 85 
ἔογα {π 6 Β6η86 οἵ ἑώφιο, ἀηαὶ {15 (γε 40). Μακρὰ [8 
ιι864 δάνθυ ιν. ΓΔΕ (686 ΟΙΘ ΨΕΙῪ ἑροηρ ΝΘ 
ΤΏΔΥ ΞΌΡΡΟΞα ἔοπὶ {π6 ἰαβε οην οὐ Βογδοϊιοίῃ, ἔ, 86, 

ΝΟΙ,.1. Ζ 
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Ὁ ἋΔρ. Ῥ εῖ8.) ψπδέβ νξ ἀγα το] ᾿ἔπαὶ ΤΗΣ 'σεγν τε ]!- 

σίδαβ ργανβα πιΐηθ δοινδ ἃ ἀαψ. 
16. περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ “τὴν ξηρὰν. ὝΗΪΒ5 ἰδ 

ροκδη Βυρθίθο σαν. [πῃ ΠΠυβιγαῖίθη οὗὨ 118, [Π 8 
ΤΟ] ον ίηρ ρΡαβθαρεβ ἅγα οἰϊθὰ Ὦγ Ῥεϊβδιεῖη. δα! ]υϑί, 

δ Π. 18,.8. γεβοθηάὶ οσαιιδὰ ἰογγᾶ τΔΡ]6 ΟΠΠΠΪΆ 

δχαιίγεγθ Ατγίδῃ. Ἐρίοϊ. 8, 36. διὰ γῆς καὶ θα- 

λάττης Φέρονται, ἄλλην ἐξ ἄλλης ἀφορμιὴν πρὸς τὸ δια- 

τρέφεσθαι φιλοτέχνοῦντες. ΤῸ ΜΠ ΟΝ 1 δά, Ῥαμβδῃ. 

ῷ, 9θ. ὁ δὲ αὐτικὰ ἐπὶ γῆν καὶ θαλάσσαν ἠγγέλλετο. 
1ὅ. τὴν ξηρὰν, 551}. γῆν. δὸ δῖτ, 87, 8. Μδοςο. 8, 

82. 80 ὑγρὰ ἴῃ ΗοιηοΓ δπά Αγ βιορ ἤδη 685 ; ϑέσομπι. ἴῃ 
ΨιΓρῈ, ἐἰψιίάμηι θὰ Ἡοΐδοθ. 866 ᾿ποῖα ἴῃ Κυρκε 
δηᾶ ΥΥ οἰβίβιη. 

16. προσήλυτον. Οη {πὸ ἀϊβγεηι 5ογίβ οὗ ργοβεί γί68, 
466 ὅ0ἢ!. [,6χ. δῃα Ηογηθ᾿β [ηἰγοδυςσίθη. [ἢ Ῥτγοοῦ 
οὔ ἴΠ6 Ζοαὶ ψιἰςἢ ἴπον ἔθ] ἴο πᾶ Κα ργοϑβεϊγίθϑ, ἔῃ 616 
9. ἃ τϑιῃάγκαῦϊα ρᾶβϑᾶρα ἰῃ 4.08. Δπι. 240, 2. [η80- 
τποἢ 1Πδι ργοβοὶ γεϊβαι νν88 δὲ ἰδβηρίῃ ἰουθιἄθη ὉΥ 
{Π6 οομϑδεϊ μι ἰδὴηόδ Πηιρέγαΐίοναπι. Οὐ [ἢ 8 Οσοσδϑίοη 

, ἮΝ οἰϑἴοϊη Ρουγβ ουὐΐ πὐἀκωσοον 1Π6 5δἴογθβ οἵ να πίν 
γααγβ᾽ αϑϑία οι ἀΠίροησθ. Ηθ οἰΐα5 ([ηἴεγ 4}18) .}08. 
18,9,1. ἔβιῃ. 8, 17. 908. τ. 28. Τὰν. 4, 80. (Ἰς. 
ἀς 1ἐρ. Αρτ. 4. 10 (388. 1. 87. ρ. 109 ὃς 21. ὃ 852. 
Ἡογαὶ. δαί. 1,9, 67. ἂς 4, 142. δεηθο. ἔρ. 108. 208. 

ΑἸί. 15, 10, 18. 18, 8, 4. ϑυαείοη. ΤΙΌ. 86. Το. Α. 

ῷ, 856. ῬὨμϊὶο 2, 869. 27 ἃ 666,12. Τάς. 4. ὦ, 1ὅ. 

Ὁΐο.. 469. διείοη. Ο(Ἰ]. 25. οι. 12. })ὶο ΧΙιρῆ. Ρ. 
68. πε}. Π{ἰπ..1, 896. ῬΙαΙ. (Ἰς. Ρ. 864. οβ. Γδοιῖ. 
Ἡ. 5, 5. 708. Β. 2, 20, ἃ. Ου {Π8 8ιι0)εεῖ οἵ ρῥγοβθ- 
[γυδαι 866 8 ᾿᾿Ὀἰββογίαιίοη οὐ ΤδηΖίιι8, ᾿ἰπβεγίβα ἰῃ 
Μέυβοβοη. Νόν. 768. {Ππ81ταϊοὰ ἔγοι) δα Ταϊιυά, 

Ρ. 649, 5644. ἀηά οἰδεῖ Δ: ποτ (168 οἰἰοά Ὀγ ΜΟΙ ἴῃ 
(αν. ΡὨΙ]. 

15. υἱὸν γεέννης, ἰ. 6. ἄξιον γεέννης. ΕῸΓ (48 Κυϊποεὶ 
ὈΌΒΕΓνΘ68) υἱὸς ζοϊπο ἴο πουὴ8 ἰηἀ)]οδίηρ γογαγα ΟΓ 
Ρυπιβηπηδηΐ, οΥ ρΐᾶςα οὗἉ γονναγα οσ ΡῈΠΙΒΒΘηϊ, 18 
ὀφυϊναϊοηΐ ἴο ἄξιος, ἃ8 ἃ ϑδιη. 12, ὅ. ΓΛ 3. 

. 15. ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον. ὑμῶν, ψο- 
[ο]4, στϑδίδσ, ἕο. ΤῊΙΒ ννα8 {Π6 οὐάώ ᾿π!οΓργοί ὕσῃ : 



5Τ. ΜΆΤΤΗΕΝν, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ,. 380 

διΐ ἃ ποιῦὺ ὁ16 “ὰΒ ρῬιοροιηάοα ὉγῪ Κυρία, νῆο 
(ΔΚ63 διπλότερον ἔογ Δῃ Δα)Θονα Ἰῃ {Π6 5686 οὗἉ ζαΐ- 
ἔασοπι, ἀο]οβιιπ), ὅτε. Ποηηηθιη ἀπρ]!σθιη, ἱ. 6. ἢγρο- 
στη. ΤἼ5. ἢα8 ὈΘ6ὴ δαορίθα Ὀγ τηοϑὲ γεοθηΐ Βἢϊ- 
Ἰοϊορ 518, 85 Κοβθηίῃ. δομθυβηοσ, ὅἄο.; [ὁ ΨΠΟΠΙ, 
Ππονανοσ, 1 σαηηοί ἀϑβθηῖ. Κυρκα 15 (η6 οἡΪγ ογὶς 
{πα Π88 ρτοαπςδα δὴν ἀγριηιθηΐδ, Δηα [Πο86 ἃγα ποῖ 
ΨΘΥΥ βίγοηρ. 1Τὴ6 σοιηραγδαίίνα (88 γ8 6) 185 ποῖ 
ἰοιιπὰ ἴῃ {(Π6 ΟἸἰάβϑίοδὶ ἁυτῆογθ, ᾿πἀθθα οαπποΐὲ Ὀ6 
Τουηά ; δίποα ἴῃ πὸ ἰδηριαρσα ἀο πιθγαὶβ οὗ {ἢ18 
Κιηὰ (πὰ ΡΠΠσαῖνα δηα ρέορογίοη!!) αὐρπῖέ Ὀγ {Π6 
ἔοτοο οὗ {ποὶγ βἰσῃηϊβοδίίοη Ὧπν ἀθρτθοβ οὗ σοιῃρᾶσι- 

᾿80ῃ. [1 πδΜΘΓ, ΡΟΓΠΔΡ58 [ἢ Ροϊηΐ ΟΥ̓ Ῥγορσίοῖν τ δ ν 
ΙΏΔΥ ποί; δηΐ γϑῖ {πθγα ἃΓ6 οἴἤϑι ψογάβ ψηϊοῇ, ὈΥῪ 
(ῃ6 ἔογοθ οὐ {ποὶγ βἰσηιβοδίοη, οι] ἃ βθο ποί ἴο 
Δάτηξ σΟΙΠΡΆΓΙΒΟΏ, γοϑῖ 8.6 80:6 [1Π|68 850 866, ΑΒ 
ἴο διπλότερον, 1 σᾷπηοί αἰΐονν {πδί ἰ{ 15 πεῦϑὺ' 80 
ουπα. [ἤἢπἀνὸ ηιψϑοί τηθὶ ἢ 1 ἰὴ Αρρίϑη 1, 18, 
97. σκεύη τριηρετικά διπλότερα: ΜΏρΓΕ εΙ9Κ δηά 
οι εῖρ! σοη]δοίυγο διπλάσια. Βυΐ (8 ἴῃ {Π158 ρίδος 
οἵ Μειι.) 41} τη6 Μ55. υηϊΐα ἴῃ [Π6 ργοβθηῖΐ γϑδαϊηρ. 
ΤΙ νογὰ 15 α8ο υϑαὰ ΗΥ ΨΖιβίιη Μϑάγιγν, (. Ττυρῆ. 
(ᾶρ. Ννεῖ8.) διπλότερον ὑμκιῶν βλασφημοῦσιν. ΟἸἾΠΟΥ 
ΘΧΔΙΏΡ[68 ΓΠΔΥ ΡΘγ 805 ὃ6 ἰοιιηα : 80 {Πᾶΐ {Π6 ἀγρῖι- 
τηθηΐ οἵ 15 πέσαν" Ὀοίηρσ 566] (4118 ἴο {πΠ6 ρστοιιπά. 
ΤΠ θη, 88 ἴο0 16 ρστγαπηπηαοαὶ οΟδ]θοίοη, 1 τῆρθξ 6 
βυ {Πο]οηΐ ἴο ργοίίσα ΘΧϑιη 168 οἵ οἴπον νψογάβ, ψ ἢ] ςἢ 
ΡΓΟρΡοσΪν (ἔγοῖ (Π6 παΐυγα οὗ {61 βρῃ!ῆσδίϊοη) δἀ- 
τ Ω0 σοιηράατγίϑοῃ, γοῖ ἴακΚ6 {8 ἀθσγθθϑ, θϑρθο αι Ὁ 
(Π6 σοπιραγαίίνθ. ΟἰΓβδῃ [6886 ΓΘ σΟΠΙΡΑΓΔΕνΘΒ 
ΜΠ 6) ἤᾶνα στγαάι}}Υ ]οβί 41} οοπιραγαέέυο ἕοτοο, δηά 
ὄνθη {Π6 Ἰπέοηϑοῖυο ἴογοο ; δΔηα αν ὨΘΟΟΠΊΘ, 88 1 ΨΟΓΟ, 
οβϑίνοβ, ἰπβοιηιοῖ (δὲ (Π6Ὺ ἰακα μάλλον Δηά ἧττον. 

δο Ραΐ. -[,6ρ. 9. Ρ. ὅ. (4ρ. Μαῖίἢ. αταιῃ. 457.) 
μοχθηρότερον ἧττον. ἴῃ (8 ΨΥΘΡῪ 5ᾶπΊ6 ἰίρῇς 1 νίανν 
Οἱ" ψγογάὰβ ΜΌΓΒΟΓ 8Πἃ [6586 ., ψὨΣΟἢ δϑιηοὶ Φοἢπβόη 
80 δίγοηρν σδηϑι 68. ἊἈΑΔ5 ἀ θην, μα 8. 864 ἴῃ {815 
ἀ588ρ8 οἵ Μδβθνν, 80 15. ἐθ556} Υ ϑΒάΚϑρθαγο, Κ. 
ΡΝ Π. Αεἰ 8. 8ς. 4. “Νὸ τηβφῃ οδῇ [6886 1 ΠΙ48 
.εἰ58 ἰονθ. οὐ μαΐβ ἐδη ἢθ." Βιϊῖ ἴῃ ϑμοῇ, φζἄβεβ 1{ ν}}} 
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ὩΒΏΔΙν 6 ἔουπά (1 {π1|ηΚ) {πὲ ἐπουρὶν {6 ψογάϑ 
Δ55}}Π16 ἃ σοι ραιαίινα [Ὀγη], γεῖ {ΠΟῪ ἀο Ποΐ Ἀ581:1Π16 
ἃ φσοιῃρᾶγδίίνα δθη86: ἴῃ ΜὨϊοΐ σα86 {[Π6 σοῃραγαῖίνα 
ΟἾΪΥ 15 3]|σ. εν ̓ πίθηϑῖνα. 866 Μαίίῃ. Οσ.. 4572. ΤΠ. 
15 Τηδη1 6 8{}ν τῇ6 σαᾶ86 ψ ἢ διπλότερον ἴῃ [Π6 [ἢΓΘ6Θ 
Ρᾶββᾶρ88 ψ ο γα 10 158 [ουηα ; ἴῃ ΘΝ σῪ οὔδ οὗ ψ] οἢ 1 
18. 8ἃη αὐἀυογῦ, ΔΠἃΔ 51 ΠἸΡΙΥ Πγ68Π8 αμρίο Ἰ0γ6, ῬΙΟΥΘ 
ἐλαη. ἸΚΚυϊηοοῖ, ψ]ο βυρροτίβ ἴῃ σοπηπΊοη ἸηΘΓΡΓΟ- 
(δτίοη, γα ϊγ οὔβϑογνοβ, ἰἢδὶ {ἢ ““ ηοίΐο ΠπηργοὈ 4118 
7άτὰ ἰαϊοῦ τῇ νϑι}}}8 υἱὸς γεέννης." ΤΠδαΐ 1Π6 ρῆγΑβΘ τνᾶ8 
ποῦ υπιιϑ8] ννἱιἢ (ἢ6 Οτθακβ 15. ριοῦδῦϊα ἔγοη {Π6 
ΒΔΌΡΙηΙΪ Δ] ΗΠπιϑἰ γα] Δα ἀποοα ὃν ΝΥ οἰβίθιη. 27οιυ 
1 Πρροηθα τῃδί τον 5ῃουα δ6 τὐο0γ56 (45 Ἀ οβοηιῃ. 
ΟὔὈΒΕΓνΘ8) 18, [ἢαλ (ῃ6 ΡΠ ΑΓΙ8665 ἀϊὰ ποῦ 5: ΠΟ]ΘΏΓΪΥ 
ἴΔΚ6 σᾶγα {Πα {ΠΟῪ βῃουϊαά οαδί ἀνἂν {ποῖγ οἱὰ δθη- 
1116 νὶςσθ8 δηὰ ϑβϑιρθιβί0η8, ὨΔΥῪ. ΤΑΙ ΠΟΓ ψ γα {Π6 
Ἰη68Πη8, ὈΥ [Π6]Γ ΘΧχαπηρίθ, οὐ "ΘΝ ΟὨΘ65 ᾿είηρ' ἰΠ- 
στα οὐ [ἢδ6. ὅ66 ζοίλ8. 

16. τυφλοὶ, οἱ λέγοντες. ἘΠ ΗΠ γτΪῈ.8 τοι αγκβ, τυφλό- 
τητὰ τούτοις ὀνειδίξει τὴν τῆς ψυχῆς. δο ϑορῇ. (Εα, 
γτγ. τυῴφλός ἐς τὰ τ᾽ ὦτα τὸν τε νοῦν τὰ τ᾽ ὄμματα. 

16. ὃς ἄν ὀμόσῃ ἐν-------γχρυσῶ. ΗδθΌτΓ. ἃ. οὐδὲν ἐστὶ, 
501]. τοῦτο, ΘΧΔΟΙΪΥ σΟΓΓΟΒΡΟΠαΒ [0 οὐ 1ἤἸοπὶ : “11 18 
ποι ηρ," 10 15 οὗ ηο ᾿πιρογίδῃοα. 

Α5 ἴο {Π6 8ι.0]6 οἴ 1156[{{ 6 ὸν 5. ἀν ἀο οί 5 
Ἰηΐο σιθαΐ (ϑ5ιιο}} 88 ὃν Ὀοί, δῃὰ κορβάν) δηά 5π|8}},. 
βυυσἢ 48 ὈΥ {16 Το ρ|6, αἰΐαγ, ἄς. (οβθηῃ.) ὙΠ} 
186. ΤΟΥ ΠΊΘΓ {ΠῸῪ γεοκοηρα οατἢβ ϑύοσῃ γ δὴν τὨϊηρ 
οἤκγεα ἰο (σά, ν] οὶ {Π6Υ δοσοιιπίοα (Π6 βᾶτηθ ἃ8 
5 ΘΑΓΙηρ Ὀγ (ὐοά Ὠἰπη56 1, 

ΓΏΘΓα ννὰ5 ἃ 8 ρογϑι οὴ ηοί αἰ55ί πη} 8 Γ δηοηρ {Π| 6 
Ῥαοιβίδη8,.88 ΠΊΔΥ Ὅ6 566η ὃν {6 [ὉΠ] ον της ρᾶβθαρα 
οἵ Ζοβίπιι8, ὅ, Ρ. 860. οἰϊδαὰ ὃν Υεῖβ. (Δηα ψΠΙΟΝΤ 
πᾶ πγ86} ποίθα ἀονη.) [,. ὅ, 51. 2. Βαϊ. ἘΙοϊθιι. 
εἰ μὲν γὰρ πδὸς τὸν θέον τετυχήκει δεδόμιενος οῥκὸς, ἣν ὧν 
ὡς εἰκὸς παριδεῖν, ἐνδίδοντες τῇ τοῦ θεοῦ Φιλανθρωπίᾳ τὴν 
ἐπὶ τῇ ἀσεβεία συγγνωμην" ἐπεὶ δὲ κατὰ τῆς τοῦ βασίλεως 
ὁμωμόκεσαν κεφαλῆς, οὐκ εἶναι θεμιτὸν αὐτοῖς εἰς τὸν 
τοσοῦτον ὅρκον ἐξαμαρτεῖν. ᾿ " 

16. ἐν τώ χρυσώ τοὺ ναοῦ. Νοῖ {{16 σο]4 ψ ἢ ν οἢ 
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16 νν 818 δηα σϑι Πρ ΓΘ 5814 ἴο ἢᾶνα ρ] ἰογοά, θυς 
Βοϊά οἴδεγοά 858 κορβάν. ὅδε Κυϊποεοὶ. 

16. ὀφείλει. Η6 15 ἢ ὀφειλέτης, ΟΥ (48 Επι ἢ γπ,. 
ΟΧΡΓΘ5568 11) χρεωστεῖ, ἃ8 Ὀοη(ἶ (ο (Πὸ {{ΠΠ|πηθηΐ οὗ 
ἢ18. οἵ. Α αἰδειποῖίοη ψῃοἢ (45 Ποαατάσο οὉ- 
56Γν 65) νυ] ἀθηεΥ πὰ γοίογθηςθ ἴο {πεῖν οὐνη ᾿ητογαβί. 

17. Τηδ ΠΠΟΠΘΥ νγἃ8 ον, Ὀθσδιιβα ἰ{ νγἃ8 5 056Γ- 
νϑηΐ ἰο (Π6 υ,865 οὗ {6 ἰοιηρῖο, ἀπ οἴ σ βδογοά 
ῬυΓΡοβοβ, πΚὸ (ἢ6 ἀνάθηματα ἀιηοηρ {πὸ ατϑοῖκβ, δα 
126 ἀοπαγία διποηρ [6 οπηαη8. Ἐοβθηϊῃ. 

21. δξηςβ {6815 βϑῆον58 ἐῃαῖΐ 41} {ΠπΠ086 5ιη4 16. οδίῇβ 
ΓΘ οὗ θαι] ἴογεθ νι (ῃ6 ρτγραίοβε ; Ὀθοδιι86,.. 88 
Ὧο οὔθ ψουϊά {πιηἰκς οἵ ἱηνοκίηρ δῃ ᾿πδηϊηδία οὔ- 
76ςῖ, βο ΒΥ {δηλ τηυϑὲ 6 τιηἀοτγβίοοά (ρογ "ποίοην- 
πιϊαηι) ἴῃ 6 οννηοῦ οἵ ἤθη. Ἐοβϑηιῃ. 

28. οὐαὶ----ὖτι ἀποδεκατουτε----κύμινον. ᾿Αποδεκατεύειν 
. 18 Ὧἃηὴ Αἰοχαηάγίδη Ψψου ργοροΓΙΥ δἰρηγίηρ. ἴο {π|6, 
1.6. ἰο ἔακο {{Π||6, (σοπΊρᾶΓθ 1 88πη). 8, 15,17. Νε- 
ἤριη. 10, 856. Ηθρθτγ. 7, δ. 8, 2.) θυΐ 1 ἀθγθ 515 }1Π68 
ἴο ραν ἰ{ῆ6; 8ἃ5 ἴῇ 1Κ6 11], 42. 18,12. (επ68. 28, 
Φῷ͵ Τ)οιιΐί. 14, Φῷ4. ἴῃ Ὀοϊῇ ψ ἢ1ΟΪ) 86Πη865 ἰΐ ΔΏΒΨΘΙΒ ἴο 
{Π6 Ηθρτγον Ὅν. ὕροη τἢ6 ψογὰ κύμινον 566 1, Θ5ἴδυ, 
1η ἢ15 ΗΙοσοροίῖ. Ρ. 1, Ρ. 616. δυςῇ νογΥῪ δχδοίΐ ρογ- 
80Π8 ὕΧ6ΓῈ σΔ ]6α κυμινοπρίσται. 80 ΔΑιΒΟΡἢ. ' 68ρ. 
1857. τὸ γὰρ υἱΐδιον τηρεῖ μὲ, κᾷστι δύσκολον, κᾷλλως 
κυμινοπριστοκαρδαμογλύφον. Βγ ἃ 5111 ἤγροιθο ας 
6 580 ἀΐη. Ηἴηΐ. | : 

28. ἄνηθον. ΤΏ ΕΠρ] 151) ν βίο ΓΟΠ ΓΒ ἰἐ απῖδα. 
Α τηϊϑίακο ροϊηϊεα ουὐ ὃν (δηρὈ6}}, διϊδίηρ, ἔτοτὰ 
(ῆ6 γοβϑοι ]ησα οὗ βοιιπάὰ Ὀοίνθθη {πὸ ἔψοὸ ψογάβ, 
ψγΠ16}} να ἢο σοπηθδοίίοη. ΑἼΐ86 ἰ8 ἴῃ ασθακ ἄνισον, 
θυ ἄνηθον 8:ση:ῆς68 αὐ, Μη, 4}}} δῃὰ ουπιηΐη. 
ΟΥ̓ 115 ἀ}}} 5866 {ῆὴ6 Βοίδη!ϊ8[5. 566 Πιοβοογα. 8, 461. 
δε 464. Ατβῖορἢ. Νιιῦ. 978. Νιγρ. Ες]. 2,406. ΒγῪ 
ΟΠ] 15 ἤ6ΓῸ πηθδηΐ (58 ν8 Εοβθημη.) (Π6 Ομ» δηι 
ϑαΐίυιηι, 561 16 Ἰοηρίοῦτθ. 8 ΠΊΔῪ ΒΈΡΡΟΞΟΘ {δὲ ἰΐ 
ννα58 τὐ]ογ ἰῃδη ΟἿΓ σα η, ΨΠ]ΙΟΝ 15. οὐ ἃ ἐ158- 
στ Δ Ὁ]6 ρυηροησΥ. Τῆθ86 ἅγὸ βρβοϊ ρα 88 ουσηιρέρδ 
οἵἁ 81:η8}} δῃὰ ἰπϑιρηιῆσαηϊ ἢθγθ8. Τῆι ΓαΚὸ᾽ ἢ88 
ηιϊπὲ ἀπά γμθ, καὶ πᾶν λάχανον. ΟὈΒβΘΓνΘ, «68118 4068 
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ὨΟΐ σΘΏΒΙΓΟ {Ππ6π| 3» ραψίηρ ἐϊέλο ὁ ἐΐθηι, θαὶ τῃαὶ, 
ΑἴτοΓ ρογίογιηϊηρ {Π686 πηηῖ6 οὔβογνδησθβ, [ΠΘΥ ΟἸΏϊ- 
ἰ6ἃ {Π6 εσοὶσ λέῖ67' πλατίογϑ Οὗ τ[ῃ6 ν᾿. ΤῊ]Β 1άτοαι οο- 
Ομ Γ5 δἰβευ δία, δηα 5ῃου ἃ αἰνναγβ Ὀ6 ποίβά. Ἐὸγ οὃχ- 
8[Ὡ]6, 1 νθῖβ6 18, οὐαὶ ὑμῖν ὅτι περιάγετε τὴν θαλάσ- 
σαν, ὙΟΘ ἴο γΟΊ!, ῸΓ Δ[[6Γ σοι ραββιηρ 868 8η4 ἰΔηή, 
ἄς. Ουζγ δϑανίοιιν ἀοϑβ ποῖ δίδηγα (ἤ6π) 30. πιαίη 8 
Ρτοβεϊγίθϑ, θυϊ ἔῸΓ 90 πη κιηρ {Π6Π], 88 [Πδΐ (ΠΟῪ ΘΙΘ 
ΟΓΒ6 (ἤδη ὑαίογθ, δηά ψογϑό (πᾶ {π6 Ὺ {ΠΘιηβαῖνε8. 
Ηδς οχρ  αῖῃβ [8 πηρδηΐηρ ὈΥ {Π6 [Ὁ] ον ηρ ψογάϑ : 
ταῦτα ἔδὲέι ποιῆσαι, κακεῖνα μὴ ἀφιέναι. ΤΠ 6 βᾶπ|6 γεπηᾶΓκ 
ΔΡΡ168 ἴο ϑανϑσζδὶ βιισσθϑαϊηρ νοΓ868 1η 1[ἢ]18 σῃδρίογ. 

28, ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου ---- καὶ τὴν πίστιν. 
᾿Αφιήμι ἜΧΡΤΘ8865 {Π6 Ἤρθτον ΔΝ), Πιίϑϑι τη [Δσοισ, 
ΠΟ 1 {Π6 δορί. 15 τοπάδγθα Ὀγ καταλείπω δὰ 
ἀφιεήμιι, ΘΒρόο Δ }}γΥ. 88 δρρ] 6 ἃ ἴο {86 περ]εοΐ οὗ ὨῖνΊη 6 
Ργοοερίβ. 80 2 Βερ. 17, 16. Τὰ βαρύτερα, 1.,Αῦ. 
δτανίογα, [Π6 νΟΙΡΉΏΓΟΙ δΔηα τοΓο ἱπιροιῖδηξ ᾿Π] Π6- 
(ἰσηῆ8. Τα ἘΒΌΡΙΠΒ ἀγὸ Ὁπὰ οἱ ἀΙ 3 ρ Ἰ5Π1ηρ Ὀ6. 
ἔψεθη {Π6 ργαρορία σγαυΐα οἱ ἰδυία οὗ ἴ6 Τίᾶνν ; 88 
ΔΡΡΘδΓ8 γοιῃ ΠΌΙΏΘγοιϑ ἜΧΘ ΠῚ }]65 οἰϊοα Ὀγ Ὗ εἰβίθϊῃ. 

ἢ6 Ψογάβ [Ὁ] ν]ηρ βοοι ἰάκοη τοῦ ΜΟΙ. 6, 7. 
Κρίσις, Ηεῦτ. ὈΡΘΌΣ, Πογδ βρῆς 4υοά ϑιιαπὶ συμ 
ἐγιθυϊῖ, γι|511656. [ 18 ἰαΚὸη δβοπηθί!πη68 ὑογῳ τὐϊάοίῳ, 
80 88 ἴο φομηριΠοηα 411 {πὸ ἀμεϊθ5 οὗἩ ππθὴ ἰονᾶσγαβ 
686}} οὐδόν; ῥοπὶ οι Π]6 8 ΠΟγ 6 σἐγοἐψ, 50 ἃ8 ἴο ἀδηοίρ 
ν᾽ Πα ᾿ὩΔῪ 6 γαηιήγοά οὗἉ τὶρἠΐ, 88 Ορροβϑα ἴο σιθγοψ 
ἀπά Ὀεποήσθηςθ. Ἔλεος, Ηθῦσ. ἸΌΤΤ, τη θγοῦ, Παπηδᾶ- 
ὨΠν, Ὀεπδνοϊεῆσε. Πίστις, ἤΠάο]γ, ῥγοθ ιν, δηα 
ἀὰἢ, 65 δὲ οὐδοφιΐμηι οὐρα ἤειηι, δὲ ἢάεν. ἐγβα 
ἠονηηθά, ῥέτ, δ, 1. ΓΝ, ἢ Οε πὶ. ἔγον μηά σέαμδε. 
ἜΠε νος οἱ δ νεῦϑα Ὀτίηρϑ [0 ΠΥ τη! πα ἃ νΕΓΥ͂ 
ΠΟΌ]Θ ράβϑαρεα οὗ ΡΙηήαγ, ΟἸνηΡ, 18; 6, 11. ἐν τᾷ γὰρ 
Ἐἀνομιία ναΐίέι, κασιγνηταί τε, βάθρον πολίων, ἀσξζαλὴς 
Δίκα, καὶ ὁμότροπος Εἰράνα, ταμίαι ἀνδράσι πλούτου, 
χρύσξαι παῖδες εὐβούλου Θέμιτοφ. δ αἰ8ὺὸ ΗοτΓ. (ᾶξιῃι. 
οι] Ραάογ, εὖ Ψιβι{|8 Βοσοῦ ἱποοσστυρία ΕἸά468, πυάᾶ- 
ᾳὰθ Ν᾽ ογιῖλ5, ὅζα. " 

, 84, διδλίξοντες τὸν κώνωπα. Ὡὕροη ἐπ Νογὰ τῷ 
ἤανα ἃ πιόϑβί {γτἰνοϊουβ ποία ΒγῪ Βονγοσ. Ηἰἷς ἤουδὲ 
ἃ5 10 {6 αμέλο»ν ὉῪ ὙΠΟ δέγαὶη αὐ ἢὰ5 ὈΘΘῆ 
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Δἰτογθα ἴο βέγδϊῃ ομέ, Ὦ848 Ὀθθη δι 5ίδοίοσ!ν. σοιηονοᾶ 
Ὁγ (86 νϑῚῪ ἱπίθ Πζοπὶ Μγ. ΝιρῆοἶΪβΒ. 0 Ἄρρβϑϑξγβ ἴῃ 
Ασομ θίβῃορ Ῥασκοιβ Βι0]6θ. ϑέγαλε αὐ ννἃ8 ἴῃόχο- 
ἔοτε ἃ Ἰλΐθγα {Ὑρορσδρῇῃϊοδὶ δίυπάοσ. ΜΕ. Βυνγοσ 
δχρίαιηϑ ἰἢ6 ψοσὰ (οὐδοιγπι 967 οὐὔδοιγίμ5) ((Ἶ6- 
δεῦδέαπίϊαίϊπρ. Ἠς αἰβᾶρργονε οἵ (ἢ6 δχρχεββίοιμ 
βίγαιηϊηρ ουΐ, (νηοἢ το τ. Οαπρθε!} βουπαδὰ 
οὐαϊν, δὰ βθοπιρα ἴο ΡῈ ὑμπδυίμοσγιζθά,) οὐϑοσνίηᾷ, 
ἱ ΠΑ], (ἢδξ ἴο βᾶγ βίγαίῃ, οσ ἔογεβ οὔξ ἃ ρῃδί ἴγοιῃ 
οηίθιηρ νΣτἢ ἴῃ 6 ΠαῦοΙ, ἀρ ρΘαΓβ ἴο τ ἃ ξοη γϑα!ϊο- 
οη 1ἢ ἰργῃβ; δηά δο, [ ςοῃΐδβϑ, ἴ' 4065 ἴο πη6 480. 
Βυὶ (8 ἰιῖ8. ροοά ἰφαν6) {Π||8 ἴθ ποῦ (ἢ β86η86 οὗ 
δέγαίπ ομέ. Μτ. ΒΟΝΎΘΙ Ρτοροβαβ δέγαϊῃ οἷ, ψ ὨϊΟἢ 
[0 16 ΔρΡΘδζβ ἢοΐ 580 ρτορϑσ. Τῆς οὐ! οομὶ ΑΘ ΩΝ 
οὔ ὃγ Ὁγ.. Οδιρθ6}} ἀοαβ ἠοΐ ἃγίβα ἔγοῃη {ἢ 8 ἐᾳ 5, 
»άγαδε, Ὀαΐ 18 ̓ Ἰπῃογθηΐς ἰὼ (Π8 ογ)χὲπαί, διυλίφω. Ϊὲ 
ΙΏΑΔΥ 6 ψογίἢ ΨὨ1|6 ἰο Ἔχαυηηθ (ἢ6 γαξίο δἐρηΐβοα: 
ἐϊοπῖα.: ΒΥ νηϊοἢ ᾿6 584}} (1 παιδία ηοὐ) 1 
(86 »εαϑοη οὗ 115 οὐάϊίέψ, ἀπιὰ Κηον Βονν ἰξ τᾶν δεδί 
ὃς ἐταῃϑαῦθα ᾿πέρ δὴν οἴβμεσ ἰδηρθαρο. [{ βἰβηϊῆδς 
ΒΡῚγ ἰο }ᾳ85 αηῷῳ ὲ πυϊὰ ἐλγοισὴ (διὰ) ἃ δεἰχαίηοσ, 
ὀθονίου, (Πίοβοος. 8, 9. ὃ ὅ, 82.) ἴῃ οτάφσ ἴο βϑρᾶγζαΐίβ 
ἔτοαι 1 [Π6 ὕλην» ΟΥ̓ τχαΐογιαὶ ρδγίοϊθβ. δὸ κὶ 15 οἴθη 
δορά ἴῃ (6 (4581608; δηὰ (8 Απιοβ 6, 6. οἱ πίνοντες 
τὰν διῦλίσμενον οἶνον. 1{ 15 ν!]ς 6 υβ66α τη (86 ΟἹά Το6- 
ἰδιηθηΐ ἐπιργοργὶὰὲ οἵ ἴῃ Ῥγοσθβϑϑ οὗ 8:)6] Πρ, ΟΥ ΓΟ: 
βηϊηρ, φμρβεά ταρῖα]. ἴῃ αἰ {μ6886 οα868 (8 ψοχά 
διαλύϑω 18 ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΙΕά ἴο {Π6 ἠφωά ἴο Ὀ6 5ἰγαϊῃθα ος 
Ρυγηδά, μανοῦ οὗ Δὴγ ὅλη» ΟΥ τηδίογί8] βυθϑίβηςθ, 1Ὲ 
τῆς ᾿ᾳυϊά. Βυΐ ἴῃ [τἢ6 ΤΑ ποῦ πάθος σοπϑι 46. 
ταίοι 1ἢ15 15 ποέ (ἢ6 ο8886ὃ.ὈΌ 6 οἂῃ {ποχαΐοσα ον 
ἀπαἀοτιβίδηά (ἢ6 ψοσὰ ὈΥ σομϑιάοσγιηρ 1 ἃ8. ἃ δολ) 
ργωρπαηβ, διὰ 86ε66 ψῇῃδί 1ἴ τργθβθηίβ. [ΐ βἰρηιῇρφα 
(ἤδη ἴο βίγαίῃ ({{π Ἰααοτ) 80 (δὲ (ἢ6 σῃηδίβ πηΔῪ θ6 
Ῥᾶ3856α ομί, οἵ οἵ, ἐπεὶ οί τὰ οἵ. ᾿ΓΒογαίογθ δὴν αδἷ- 
(ετηρί ἴο τοργαβθηΐ (18 Ψψοσγά ὈΥ ΔηΥ δέηρίο. (ότι ο 
ΔΗΥ Οἵδιοῦ ἰδησιάρρ, πηυδί ᾿ἰθέναδη οὗ (ἢ φὈβουγ 
οἵ (ἢ6 οτἱρίῃαὶ ; ἴο εἴξοίυα! γΥ νοὶ ν ἢ] οἢ 8 εἰγουι- 
Ἰοσυϊίοι ταδί ὈῈ 8.64. Αμάᾶ γαῖ βιςἢ εἰτουμη]οοι. 
τἰοῃβ ὅγε ἰγσβοωθ. (7αϊζβ, ἔαγ ἱηβίδηςε, [)γγ. τη ρν 
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θ611᾽8, ““Ψ}ο βίγαϊ ἢ γόουγ Ι΄υοῦ ἴο ἁνοϊά 5 8] οὐ πρ ἃ 
σῃαῖ.") Απή, {ἐπογοίοτο, ἴο ““βϑίσδιίη ουὔἱὐ ρῃηδίβ," 
(ν ἢϊςἢ 15 Β0 ΠΟΙ ΘΠΕῪ 1η[6}ΠΠ|ρ1}0]6,}) πη Ὀ6 τοίαϊπρα. 
Ι νοι] ἰγαμβὶαῖθ, ἤθη, “ 5βίγδίῃ ουΐ ρῃαῖβ δηα β'ν)8]- 
ἸΟῪ σϑιη6]58 ;᾿" ἴον ἐλαΐ 15 ἤθγα (πὰ ηοΐ υπΐγοαιοηΐ- 
1γ) (Π6 ἔογοα οὗ {πΠ6 αγέϊοίο; ὉΥ νι ἢ 18 ἀδποίρα 
(η6 ψῇο]α ρθη οὗὨ {π6 δηϊηδὶ, ὅζο. [Ϊὴ ϑδουςῃογη 
σου Γ68 ἴΠ656 σπδΐβ βγη), ἃπὰ {πογοίοτθ τᾶῪ 
ΘΆΒΙν 1[4}1] ἰηΐο ψὶπῸ νϑββθῖ8, ΠαΥύ, ἃ58 1 δηα ἵτγοπι 
γν οἰβίθι η 8 οἰ δίϊοηβ, [ΠΟῪ ἃ ϑοιηθίϊπιοϑ ὄγοα ἴῃ 
1Π6, δηα δἵὸ {π θη σἂ 164 {πὸ υἱημέία, οὐ σμο υἱυα- 
γὶμδ. Ἡρδπορ θούδ Οδηί 658 δηά Ψ6νν8 βίγαιποα {ἢ 6 1 
ψἰη6. . Τα ὈΥΠΊογ ἔγομῃ οἰ 68 η} 1655, (Π6 Ἰαἰίογ ἔγοπι 
οἸθδΠ] 1688 απϊο ἃ ψ ἢ στο! ρίουιβ ΒΟ ρ᾽ 65; {Π|0 κώνωψ 
Βεϊηρσ ἀποθαη. Αἴμθη. 4920. Ὁ). ἢ8 καθύλισαι τὸν 
οἴνυν. Πα ψογά 8 ποΐ ἴο θ6 ἐουπὰ ἴῃ δέ. 165. ΤῊ 
οὐϑβογνδίίοπβ οὐ {πΠ6 Οὐθοῖς ΕδΊΠ6Γ5 ἀροη (ἢ]5 ρᾶ588ρ6 
ΤΏΔΥ 6 866η ἴῃ δι ]ςοτβ ΤΠ68. 2, 290. Τἢ8. ψῇοΐα 
οΠΕῸ ἢδ58, 1 Ππή, Ὀ66Π σορϊοιυϑδὶγΥ ἰγοαϊθα Ὀγ Οτοιῖ 
1η ἃ Ἴταςί (118. 1740) πη τυ]6 ἃ, “ Οκασμίμηι (ἰγιδέξ 
εὐπέγα ρεογοοίαηἶος οσμἰίςοηι, οὗ ἀφοογαπέος οαπιοίμηι.᾽" 

44.. κάμηλον. 1 δῃι 5:1Γργ]564 (Παΐ βανογαὶ, Δη4 65- 
ρϑο αν 1)γ. θοαάτγι ρα, βπου! ἃ ἤανα ϑιιπ|016 4 δἵ {ἢ}15 
ψογά, νῃ1σ ἢ σδη δι ρΏὟ ΠδΙἤΠ6Γ ἃ οαδίο, ΠΟΥ ἃ δοοέζθ. 
Τ πϑῦ Ὀ6 [αίκθη ἤθγθ (85 βιιργα, 10, 24.) ἀνρογδοῖϊ- 
οαἰΐν. ἴο τηᾶκα ἴΠ6 Δ} }}{Π|6518 ἃ8 Βί ΓΟ ἃ5 ΠΊΔΥ Ὀ6, 
ἔνο {π|πρ8 ἅγα βοϊδοίβα ἃ58 ὀρροβιὶίθ ἃ8 ροβϑϑβϑι0]6 ; [6 
81η41680 Ἰηβϑςΐί, δηά {πΠ6 ἰαγυθϑβὶ ἐπ ν ΤΠ8 ΝΘΓῪ 
ΔΉ ἢ 6518 νν8 τιι564 Ὀοΐίῃ ὈΥ {Π6 Ψψ6 158 ἀπά ὈΥ {Π6 
Οτθοῖκ νυ θγβ, ἃ8 ἈρρΘαγΒ ἴσοι ΝΥ εἰβίθ η. - ΤῸ ργββ8 
ἴοο παγά, ἀηἀ γεῆῃβ ᾿ροη, βιιοἢ ργονευθία) δὰ ἤυμοτ- 
ὈοΪ τοδὶ ἜΧΡΓΘΒΒΙΟἢ5 ἃ8 [ἢ 656 ((ῸΓ ἰηβίδηςσθ, “16 Ὀδαπὶ 
1η {Π6 Θν 6) νου! θ6 Ἔχ γεπΊο]υ ᾿πΠ]  ἀ! οὐ. 

24.. καταπίνοντες. ΤΏ αἰδγθησα θούνεθη κατα- 
πίνω ΔΠ4 πίνω 15 ΟΘΓ ἴτομη ἃ ραβϑϑαρα οὐ ἈΒΠΠο, οἰϊοά 
ὈΥ δ οἰβίριῃ : οὐδ᾽ ἐν τῷ καταπίνειν τὸ πίνειν ἐστι, Ὀο]1- 
1ηρ᾽ ἰ8 ποῖ ἀτπκίηρ. Ὑπὸ ψογὰ ἰ5 ποῖ ΟΠΪΥ ΔΡΡΙ θα ἴο 
Παι]ἀ5, Ὀὰζ Βοπη ΕἸ 685 (45. [6 Γ6) ἴο 80149. 80 Ὗ οἵ- 
βίθ η οἰ(68. ἔγοπὶ (ἀα]βὴ : εἰς τὴν γαστέρα καταποθέντων 
σιτίων : ἈΠ καταπίνειν τὰ σιτία : 4130, κατέπιε τὸ ἔρι- 
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ῴεον. Ατιϑίοι. μοί. 8, 4. τὸ ψώμισμα καταπίνουσαι. 
ΡΙυαί. 181. Α. ἄκανθαν ἐτύγχανεν ἰχθύος καταπεπωκὼς. 
ΡΟ]]αχ 6, Φ. Μᾶδηγν πΊογα ΘχϑπΊ}]65 πιᾶῦ Ὀ6 866ῃ ἴῃ ἃ 
ποῖα οὗ ΕοιῖΖ οὐ Τ᾿ λιςΐϊδῃ. 9, 614. 80 ἔτος. ΘΓ. 2, 
8, 14. ΗΙαϊοαΐι8 ἰοίδ8. 51π|}}} δῦβογθογθ ρ᾽δοθηΐδϑ. 
ἼΠ6 ἴογοθ οὗ {6 νογὰά 15 δχργθββθ ὈΥ̓ ΟἿἿΓ ΡὮΓαβθ, 
“(ο δοίέ ἀοιση ;᾽" ν᾽] οἢ 15 864 Ὀο(ἢ οΥ̓]Ἰαι5 ἀπά 50- 
148. ὙΠΟΓΘ 18 ἃ ρᾶβϑᾶρα οἰϊεα Ὀγ ͵ οἰβίθιη ἔγοτη Β6- 
τἀ θᾶγ, νγῆθγα {ΠΥ 15 [Π6 34 πη6 πηοίδρῃογ. ε ἢᾶνα 
Αἶδο ἃ 5121} 1αἸοπι ἴῃ ΟἿ οὕ ἰδηριδρ6, ΠΔΠΊΘΙΥ, ἴο 
διυαζίοιυ, ἀἸσοβί, 1. 6. Ρυδ ρ ΜΠ, Ὀθδγ. , 

25. καθαρίξετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου! “«“ΤῊΪ5 σαη- 
ΒΌΓΘ ΟΔΓΓΙΕ8 ἃ ἀο110]6 5[1πηρ᾿ ; ψῇδί ΠἸ]|6α {Ποῖ σΡ8 
ψγὰ8 Ῥτοσιγοά ὈΥ 1] ΕΓ, Δηα 864 ΙΓ ἰηζοιηρο- 
ΓΆΉΓ(Θ." (Βοβοϑηπι. ἔτοπι Μγ. Βιάθσ, ἂρ. Ε|516γ.) 

᾿ Ωδ. παροψίδος. ΤΠα Οτοοῖκς ΟΥ̓ΑΠ ΔΓ 88. 6] κ18 
(παι {Π6 νογτὰ νψὰ58 υδοὰ ὃὈν {ῃ6 Αἰίϊς5, οὗὨ {Π6 τηρδΐ 
Ῥἰδοθά οἡ ἃ ἡϊ5ἢ; Ὀυΐ ὈΥ͂ ἴῃ Οτοοκβ ἰἢ βθηθγαὶ Ὁ 
1ἢ6 ἀ!8ἢ 1561. ὙΠ ΘΓΘ ἅγθ, ἤούγανοσ, Ἔχοθρίίοηβ, 866 
{Π6 οἰζδίοπ58 ἴῃ  οἰβίβιη. 

25, γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. ἘλοΒΘΠΠλ}16Γ 
δῃὰ Κυϊηοοεῖ πγαϊηΐδίη [Πδἰ ἀδικίας (“ἢ πδὴγ Μ5Ν.) 
15 1η6 {τὰ γοδάϊηρ. [{{ ἀο658 ποΐ ἄρρθϑᾶγ {παῖ ἴΠ6 Ρ]"ἃ- 
ΓΒ6 68 ΜΟΙ ἰηἰοιηρογδίθ δηά ]υχισίουβ. ΟΡ 61] 
ἢδ5 {τ τοπηγκοα, (Πδι ΤΟΥ γα Πσν τ δοουβοά οὗ 
ἐπέοπιρογαποο, ἰπουρῇ οἴἶθη οὗἉ ἱη)ιδέϊοο. “ΤῊ ἔοτγ- 
ΤΏΘΙ νἱσ6 (88 γγ8 ἢ6) 185 ΤΆΓΟΥ ουηα τῇ ἴΠο86 ΨῇΟ, 
"Κα (ῃ6 ῬΠΑΓΙ8668, ΠΠ8Κ6 σγθοαΐ ρΓΘίΘη51:0η8 ἴο ΓΕ] ρίοη. 
50 205. 18, 1, 8. οἶτε γὰρ Φαρισαίοι τὴν δίαιταν ἐξευτε- 
λίϑουσιν, οὐδεν εἰς τὸ μαλακώτερον ἐνδίδοντες. ἘΟΒΘΉΠΙ. 
ΜΟΙ] τοηάθσ, “ γΟῸΓ ν6556}8 ἅγὰ [Ὁ] οἱ ἔοοά, οὔὈ- 
(απο ὈΥ ταρίηα δηά 1π]π5ίϊς6.᾽ ΒΪΚΙΘΥ σΟΠΊρᾶΓΘ68 
ΡΙμς. 9, 719. 

26. Φαρισαῖε τυφλὲ. Κορδοίθι σΟΠΊΠΊΘΠ 5 ἃ ΓΟΠΊΔΓΪ 
οἵ δεμοοίρ. ἴῃ Ηογ. Ηρ. νῇῆο {Π|ΠηΚ8 ὙΠ6ΓΘ 15 Δη α]- 
Ιυβίοη ἰο ἃ βοτί οἵ Ρ])γίβθθ8 νῆυ ψοπί δρουί σον] 
ἰδο πιοηΐδ. ἘΒιυΐ 118 15 (ΔΠΟ Ὁ] δηὰ ἔαγ- διςΠποα ; 
{πουρῇ {86 γαοΐ 15 ἃ συγ] ου 8 ΟΠ6. 

20. καθάρισον---τὸ ἐντὸς. Δ᾽ οἰπίο! Π σΟΠΊΡΑΓΘΒ 51Π1|}- 
[ἴΓ ραβϑᾶσοϑβ ἔγοπι ΡΙυΐ, 467, ἃ 780. «. οὐδ᾽ ὁτιοῦν τών 
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κολοσσακών διαφέροντες ἀνδρίαντων, οἱ τὴν ἔξωθεν ἡρωϊκὴν 
καὶ θεοπρεπῆ. μορφὴν ἔχοντες, ἐντὸς εἰσι γῆς μεστοὶ καὶ 
λίθον καὶ μολίβδου ῬΏΪ]ο 1, 160, 21. δὲ δ68. 41. κα- 
θαρσίοις καὶ λουτροῖς τὰ ἐκτὸς φαιδρυνομένη, τὰ δὲ ἐντὸς ῥυ- 
πώσα. Ηδε ἢδ88 480 82ῃ Δ 8016 ρα5βαρα ἴγοπη Μαϊηο- 
ηἰάρο8, Μοσθ Νδϑνοςῇ. 8, 838. ““ Μυμπάαϊί1θ8 νοβεμηρηΐο- 
τα), ἰοίο σογροτίϑ, ἀρϑίεσγβίο 1161 δι: 40Γ]9 δὲ ϑοβάλυτῃ 
δϑὲ φυϊάριῃ δἰδιὴ ἀ6 ἰθρῖβ 16 Π!ΠΟη6 ; νογὰῃὶ ροβίθ- 
ΤΙΟΓ οϑύ ρυγι βσαιίοπα οροσιπλ οἴ σογα 18 ΔΌ Ορ!ηϊοηΐθιι8 
ΡΓανὶ8, δ ποτ 8 ἸὩΠΟΠΘβ8.. ΕἸΧΙΒΕ ΔΓ ΘΏΐπ, 
τἀ 16 πΔ Θχίογηδιη Δ] αὉἸΟ018 σΟΓΡΟΥΙΙΒ αἴ νϑϑίλμηθα- 
ἰογυτὴ βυῆσογα ὨΟΠΆΩΙ, σοῦ Ρ6Γ πε πες ΟὨΊ18 αῆο- 
ΓΙ8 νοϊυρίαςθυ5 ᾿μἀ αἰαῖ, βυ πηπιᾶ οϑ 188 ηΐϊδᾶ. Ἔτος 
αἷΐ Εϑδϊ88, 26, ἃ. Οιυιϊ ϑαηῃοιῆσδηϊ 86, οἴ αυϊ τυηάδης 
86 [ἢ ΠΟΙΓΙ18, ροβϑί ὑπππὶ ἸΏ τηράϊο, οσοιηθαθηΐθ8 σἂγ- 
ΔΗΛ 81}}}14π|, ἀθοιϊηϊ ας θ, ὅζα. αἰῦ115 ΘΓ 18 816- 
Ὠϊῆσαΐ, ᾳφιὸά 56 1η Ἰοςΐ8β ρυ]ἰοἰ5 τηυπάδηϊξ οἱ ϑδοιῆ- 
οδηΐ, ροβίδα νογὸ 1η{Γὰ ργνδίοβ ραγίθίθϑ δ ἴῃ βα θιι8 
8.118 ΟΠ ΠΪΒ βΘΏΘΙ8 ραοσδί8 886 σοί! ηδηΐ, οἸθ08 
Ρτοΐ Ιἴο8, υἵ σαΓη6Πὶ 501} 81, ἃ δου δί!ο 68 δία 
ΤΩΓΘΒ σοπμοδιηί. Ουοὐ δἱξ : ροϑὲ αηυτ ἴῃ τ 6α]ο ; 
ἑογριὰ ἀδηοίδι σοϊΐυπη ργοῃιδιῖ). (ΟἸ  Ιλ}5 δειέθι 
Ἰη46, Ἔχίδθγ πα Ἰρβοιιτη [1588 τάδ, ἱπίθγίοσγα νογὸ 
ουριατ δα θυ οἴ σοΠουΡΙβο θη ἢ8 τοξογία : 14 φιοά πρ- 
ἐὐνα, μμεὴι συτ ἰορα οοηνθηϊί. ῬγίπΟρ4 118 δηΐτη 500» 
Ῥι18 [6:18 δδί, ΠΟ} ΟΡ ϑοθη148 ργ πὸ τρ]ηθοτα, ἀεφίηβς 
ἸΏ ΠΠ6ὍΓ6 αχίθγιοσα, ροϑίᾳαδαῃι πο γᾶ, αἱ δρβροηα! δ 
τη 48 8πηῖ. 

27. κεκονιαμένοις. Οἡ (Π686 566 Ε]βαγ. Αεἰ. 428, 8. 
τοῖχε κεκονιαμένη. ΟἿΓἨ σομηηοη νογϑίοπ, 8πὰ αἶϑο 
Ἰδοαάτγ, δηὰ διρῃ. τθρηάθε ψῃ 64. [ ργϑέογ, ψῃϊθα- 
6ο4, νον βϑηθά, ἀδυρθα ονοσ ψ ἢ εὐλ ἐοηϊηᾳ, ΟὨ ΑΙ, 
ΟΥ ᾿πηθ; δηά ϑβοηπιοέϊηιθδ, ἃ5 }}}} Δρρθᾶγ ἔτογῃ ἐδ ἰοὶ- 
ἰονίηρ ἜΧϑΠΊρΪ68, ρέαδέοεγοα, Τμαΐ νὰβ8 ΒΟΣΏΘΕΩΘΒ 
{πΠ6 86η86 οὗ κονία, ἀπ ποῖ Ἰηθγεὶγ ἀμδέ. (866 εαϊ. 
27, 2. Αιηοβ. 9, 1.) 

ἼΆΉΘΓΘ Β6ΘΠῚ8 ΠΟ ΓΘΆ501) ἴ0 βδιιρροβα (1 ϑοαάτ.) 
{π8| (Π6νῪ ψδῦα ογηδιηηθηίρα ψ τῇ βίοῃβ δῃΐὶ τπαδγθίε. 
δυΙά85. κονιάται οἱ τοὺς τοίχους καταχρίοντες. ἮΥ Εἴ8. 
οὐΐο8 δείδια. ᾿η Εϑογαιη, μ. 910. τὰ δὲ (τὰ τείχη) οὐκ 
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ἀσφάλτῳ, οὐδὲ πλίνθω ὀπτῇ δέδμηται, οὐδὲ κόνει στύλπνὰ 
ἔστηκεν. ϑέΠοϊ. 1η 'ΓΠθοογ. 14.1, 30. κονία, ἡ ἄσβεσ- 
τος καὶ κεκονιαμένος τοῖχος, ὁ ἀσβέστῳ κεχρισμένος. 
ϑϑηθδα. ἀα γον. θὲν. 6. ἰδῖθ 4108 ῥγοὸ [6] 1οἱθυ5 88ρ]- 
σΘ.18, 81 ΠΟη αιὰἃ οσοσιγτιηΐ, 5εα αυἃ ἰδίοηΐ ν᾽ ἀοΥ 8, 
ΤΉΒΘΙΙ διιηΐ, ΒΟΓΟΙα], ἴὰΓρ68, δά 51:1Π|}}Πυπ!ήθεη ρμᾶγῖθ- 
[πὶ ΒΌΟΓΌΠ), Ἔχ γ 866 }8 σ]}01. Νόοη οϑὲ 188 801148 ἃς 
ΒΙΏσογα [δ] 1οἹἴα8, ογι δία δδὺ δ φυτάσδπι ἰΘηυ}8.---Οὐτ 
δαυϊα ἱποιάἀογιί, χαρά αἀἰδίαγθοὶ ἃς ἀείεραῦ, μῆς ἂἃρ- 
ρᾶγοῖ, ᾳφυδηίΐιιπὶ αἰΐδο ἃς νοῦ [Ὁ 818 δἰ ΘΒ Βρ|6.- 
ἀογ δυβοοηάογιί. 1 δαὰ Ῥδυβδῃ. 6, 20, 7. βωμὸς δὲ 
αἰμῆς πλίνθου, τὰ ἐκτὸς κακονιαμένος. Φ5ορ. ἘΔΡ. σ. μ.. 
ἡ κιθαρωδὸς ἐν οἴκῳ κεκονιαμένῳ ἄδων. 

ΤΠΘΥ ψ το ψ]ςτοηθά, 88 8. οα 1Π 6 βυγίλςθ, 88 {Π6 
νυ] οχίθηἀθα βυθίθγγαηθουβὶν, ν ἢ ΠῚ ΡΟ 98 
88 ΒΌρΡΡροβαοα ἴο γϑδοῖι, ἰο ἀνοϊα ν ῃ]οἷ} 10 ψγᾶ5 ογάθγοᾶ 
(δὲ {π᾿ ἰοῦ βῃοιυϊά θὈ6 ψνιοηθα. ΤὨσὶ {Π6 ον 
ΔΠΌΔΙΪγ τ πιθηθὰ ἐπα βΘρυ ο γο5 ἀρρθᾶγβ ἔγοια. 6 
ἘλΑΌθπΙο4] ραββαρο5 οἰἰεὰ ὈὉγ Ῥεἰβίθίῃ. Τὸ ἐπθβὸ 
πειρίψ ιυλὲέθμθα ΒΘρυ]αἤτοβ οὐγ 1ογὰ εβββϑοῖα! !Υ δᾶ- 
νογίβ. [λι|κο 11, 44. ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄθελα. ΤῊΐβ 
15, ἤοψνονοσ, ΟἿΪΥ 8ῃ δρρᾶγθηΐ, ποῖ ἃ γϑὰ] σοηϊσγαθλο- 
το: δῃέ 858 ἴῆδγα δῦϑ ἴνο {ρα ν8 1η ψῃ ον πιδϑί [πὶ παῖδ 
ΤΩΔῪ Ὀ6 νον 66, 80 Π6τα ᾿ὐ 15 δΘηυ8}}γΥγ ἴσια ἴῃ ψ ΟΒ80- 
ΕΝ ΨᾺΥ 10 6 ἴάκθη. Τῇ ἔοσγοα δηὰ ρτοργίθυ οἷ 
ἄδηλα 18 γΘΥῪ Μ6}} ΠΠπδιγαίθα ὑγῪ ΒΟΥ. Υοῖ, ροῖ- 
805, Ευϊυ 5 ἢ88 ΔΡΡΓΟΔΟΒ οἷ τηοσὰ οἰοϑοῖγ ἰὼ (ἢς 
86η86: τὰ γὰῤ ἀφανῆ μνημεῖα, ἔνδον μὲν γέμουσι σαπρίαφ, 
ἄνω δὲ φαίνονται γῆ καθαρὰ καὶ λειοφόροφ. 

27. ἔσωθεν δὲ γέμουσιν --- ἀκαθαρσίας, Υ εἰβίοἴη οθπ)- 
Ραγοβ Ρὶπῖ. 657. Ε. χέμοντες θράσους. δοῦν. ἁ 
μάτων γέμοντες. ϑορῇοο!. ΡὨμσςῖ. 872. δυσοσμίας γέ- 
μων. ΡΙυξ. 4271. Ε. ὅσης ἀπειθείας γέμοντι καὶ κακίαφι 
Ι δαὰ Αἰῃθη. 250. γυναίκες----τρίοδοι τίνες ἐγένοντο πλην 
ρεῖς πάντων ἀποκαθαρμάτων. Ἰη {Π18 ΨΕΓΥ͂ 86η88 (86 
δα οΠ]α5ῖ, οη ϑορῇ. ΡΆἢ1Π). 88. Ἔχρί δῖ π8 (π6 πιογ 8 ῥάκη 
βαρείας νοσηλεῖας πλέα, Ὀγ πεπληρώμενα----τῆς ἐκ νόσου 
ἀκαθαρσίας, ἰ. 6. ρυ5, δῃὰ Ὀοοαγν τηδιέογ, 408. 1269, 
21. βαθεῖα σιγὴ, καὶ νύξ θανάτου γέμουδα. 

28. μεδτοὶ---ὑποκρίσεων καὶ ἀνομίας. Μέστος 18 ΠΙΟΒΕΪΥ 



848 41. ΜΑΤΤΗΕῚ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΠ. 

ιι564 Ὀγ {Π6 ΟἸαββίοδὶ τυγιΐογβ οι σεοπιξυο τηδ]ῖ, νοΐ 
ν] 1, 88 Ψ01}} ἀρρϑᾶγ ὄνθη ἔοι {Π 6 Θχϑιηρ]68 δή ἀποορά 
Ὀγ δΥειϑβίοιη. 

40. οἰκοδομεῖτε, [ῸΓ ἀνοικοδομεῖτε, 1. 6. ἸὨΒίΔΌΓΔΑΓΘΟ, ΓΘ- 
ἤςσογρ, ΓΟΡΔΙΓ. 

20. κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τ. ὃ. ΕἸΞΠΟΓ δηὰ Κγρκα 
ἰηἰογργαῖ κοσμεῖν, οὗ [ῃῆ6 ορβογνδῆσθ οὗ [ἢοβα χίθ8 
ψν Ἰσἢ 6 ΓΘ π504}}γΥ ρογίοσιηθα ἴῃ Ὠοηοιγ οὗ {ἢ 6 ἀ644, 
οἰ ΠΟ Γ δἱ {ἴπ6 {πο γαὶ, οὐ αοσ τ. Τῆ686 ᾿πΠἀθοα ψογο 
τοηάογοα θοίῃ ἰο εν δπὰ (ὐθη61|68 ; θυϊ [Π6 ὨΙαΠΠΟΡ 
οὗ Ποπουτίηρ Ψψὰ8 ἀϊβδγθηί. πὸ {πϊησ, Πονονογ, 
8 σΟΠΊΙΏΟη (ο δοίέλ, ψ ΏΙΟΝ ἤΘΓΘ 866 ΠῚ8 Θβρθο δ ἢ Υ 
᾿ηἰοηαρά, (Πδἱ οὗ Κοορίηρ [Π6 56ρ. ΠΟ ἢ ΓΕΒ ἴῃ τοραῖγ, δηὰ 
ΟΟΟΆΒΙ ΟΠ Ϊν του]! ἀϊηρ' ᾿ῃ6 πη. [Ιἢ {Π15 νίαν {Π 6 [ο]- 
Ἰονπρ' οἰζαιοηΒ οὗ Ν᾽ εἰδίθι ῃ δγὰα ἃρροϑβίίβ : ΧϑηῃορΪ!. 
Ηϊ5ι. 6. ἐκόσμησαν τὸ μνῆμα πρὸ τῆς μάχας" οἱ ἀδ 8ο- 
ογδίθ, 4. ἐὰν τίς τῶν γονίων τελευτησάντων τοὺς τάφους 
μὴ κοσμῇ. Ατίϑε14. Ρ. 856. τὸν τάφον κοσμεῖτε, καὶ εἷς ἀρ- 
χηγέτην καὶ οἰκιστὴν τιμᾶτι τὸν ἄνδρα. Πιοάοτ. 11, 8338. 
καὶ ὁ τῶν ᾿Αθηναίων δῆμος ἐκόσμησε τοὺς τάφους τῶν ἐν 
τῷ Περσικῷ πολέμω τελωτησάντων. Γ08η. 186. Α. βάτ- 
τοντες, ἔπειτα κοσμοῦντες τοὺς τάφους, ἐνιαυτών πληρου- 
μένων. ΜιάΘ 1 Μδοςο. 18, 27---350. Αἰῃδη. δ06.8Β. 1 
Δα, (δι (ῃ6 ραββδᾶρα ἔγοῃῃ [1}Ό84η. βῆον8β παῖ ἴῃ 056 
ΠΟΠΟΓΑΙῪ 8061 ΠΏ {168 ΨΨΘΓΘ ἀπιϑιυιδὶ; ἃ8 Μ͵Ὸ 4180 ἢἤπα 
ἔγοταῃ ΤὭμογά. 3, 59. ἀπεβλέψ᾽ ἐς πατέρων τῶν ὑμετέρων 
θήκας, οὐς ἀποθανόντας ὑπὸ Μήδων--- ἐτιμώμιεν κατὰ ἔτος 
ἕκαστον δημοσίᾳ: ἐσθήμασι καὶ τοῖς ἄλλοις νομίμοις : 
ΘΓ ΠΌΚΘΙ γοιηδγκϑ, {πὲ {ἢ18 Δηηυδ] 50] ΘΠΊ ΠΥ 15 
(ΠΥ ἀθβογιθοα ὃν ΡΙαΐαγοι, Αὐὶβα. Ρ. 608. 1 δάά, 
(Πδΐ [6 ΓΘ 15 450 8ῃ δ} πιϑΐοη το ἰζ ἰη Βιίοη. 14γ]]. 1,98. 
τοσήμερον ἴσχεο ζομμῶν, Δεῖ σε πάλιν κλαῦσαι, πάλιν εἰς 
ἔτος ἄλλο δακρῦσαι : ἃ8 880 «Ψιβίϊη. 9, 7,11. Τιη- 
ἴὰτ οἱ ἔδοϊῦ, ρᾶγθηῖαγι δ ἄθ φεοέαηηὶδ, ας. ΜΙᾺ οἵ 
ΖἘβοῦν]. ΟΒοθριι. 481. εἰ Ῥογβ. 618 ---94.᾿ 
Μδην ψογα 1ῃ6 σοτριηοη θβ οὗ ἢ 6 Οσθοκβ οη βυςἢ 

ΟΟΟΔΒΙΟΉ8, ΜΙ Ψ ΠΟ] να ἀτὸ ηοΐ ἤθγα σοησογηρά. [ 
15 ΒΌ ΠΟΙ πὶ [ῸΓ οἷν ριδϑθηΐ ρυγροβο, {πῶΐ ψ ἢ [ῃ6 
76 νγ}8, 1815 Ὠοπουτγίπηρ οὗὍὨἁ [ῃῆ6 βαρ! !οῖγοβ σοπβὶ βία ἴῃ 
Καθρίησ 1 ταραῖγ, δηὰ Ὀοαι Εἰ γιηρ (Ὠδιη ; 4180 ἴῃ σοὸ- 
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οἰζησ σογίδ! ἢ ὈΓΑΥΘΙΒ ΟνΟΓ (ἢ 6π|, δἀπὰ δηξίθαί!θ8 ἴο 
{Π6 εἰο44, ἴο ᾿πέογοθαθ ψ ἢ Οοα [ἢ τοῖν ἔανοιιγσ. 80 
ψιιίηρσα, ΕἸΒηογ, δπα Κγρκο. Καϊίποοὶ, ᾿ηα664, το- 
Τάτ, {π΄ ἤονονοσ ἰἢ686 ΟὔΒΘΓν 068 ΤΔΥ ἤδνα 
βϑθη ρογίονιηθα Ὀγ ἴῃ6 ζ6νν8 οὗἉ Ἰαΐθγ δρθ8, γοῖ {παῖ 
1Πῃ6Ὺ Ψοσο υϑυ8] ΨΠῊ τἢο86 Ψ ῃο ̓ νε τη (6 σα οὗ 
Ομγιϑὲ σδηηοί θ6 ργουεά. Υεἷ 1ἴ 5668 ΠΙρὮΪΥ ργορᾶ- 
ὈΪ6, σοῃδίἀογῖηρ πον {{|16 δα ἀϊςίοα ἴο ᾿ηπποναίϊοη {16 
ψον5 ἴᾶνο δνϑὺ Ὀθθῃ. 

. 80. κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι. Ηοῦ. 1. 80 
Εατρ. Οὐοβι. 86. Ὠι]οά. διο. 65. 6. (Μαπίῃ.) 80 τῃς8 
Οτοοκϑ 8414 φόνος ἴον αἵμα. 

81. μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς, γοὶ] ὈΘΔΓ ἐΘϑ ΠΠΟΠΥ αἀσαϊηδὲ 
γοιγβοῖνθβ. Εὸτγ ἴῃ ναῖῃ ἀο65 Μαγκ]δηᾷ (6}18 18, [ἢ δΐ 
ἐμ 86η86 ψουϊα γοααϊγα καθ᾽ ἑαυτών, ΜΠ] Γἢ πᾶν ἸηΠδΘοα 
ΡῈ ἔγυθ 88 δρρ]ϊεα ἴο Οἰαδοὶοαί ατροκ ; Ρυΐ ἴῃ {Π6 
Πεἰ(επὶδέϊο τγ6 ἀνα 18 Βοιη δ] ΠΊ68 τι56 4] 1η τη δίϊοη 
(85 8οπη6 (οιηιηθηΐδῖοι β 884γΥ) οἵ {πῸ6 Ηδῦτγ. 2, νι] ἢ 
Ὀθ41:85 (ῃαί 5ἰρη!πολίίΊοη. 115 βϑγηΐίαχ 18, ἰπ 666, 
ουαηΐ ἴῃ ἴπ6 (ΟἸαβ5ιςδὶ νψυγιίθγβ, δη Ν᾽ εἰβίβθι πη ρῖνϑϑ 
ΘΧΔΙΏΡ[68 ἔγοπι Ἡθγιηορθηθ8, Αὐ βί 1468, [586115.9 «086- 
Ῥῆυ5, )Ί΄οη. Ηδ]., αηὰ (ὑδ]βη ; θυΐ ἴῃ ἐλθη ἰἰ 15 υδοὰ 
10 8ἃ ροοΐά 8686, ΠΑΠΊΟΪΥ, ἴο ὈΘ6ΔΓ ΨΊΓΠ658 720)", ποῖ 
αραϊησέ. 
1 19, Πονανογ, οὗ τοσρ ἰπῃρογίδηοθ ἰο ΟὔΌδβθινθ, 

ἰδαῖ 1η {116 ψγογ8 υἱοὺ ἐστε τῶν Φονευσἄντων τοὺς προφή- 
τας ἴΠ6Γ6 8 Δὴ οἰερδηΐ ἀμφιβολία. Τὸ 6 ἔγμθ δ07 5 
ΟΥ̓ αν ὁ")6, ΘΝ Θῃ ἴῃ ΟἿΓ ΟΜ ἰΔΗΡΊΔΡΘ, 18 ἃ 1Δἰοτ ΔΡ- 
ὈΙΙ6α ἰο {Πο86 ψῆο ᾿Πηϊίδίθ (ἢ6 τηΔΏΠΟΓ5, ἅς, οὗ {ἢ 6] 
[Αι 5, 8πὰ αἱπὶ δ θοίηρ Κα τΠ6 πη. ΟΟπΊραᾶγο ὅ, 45. 
δηἀ 2οἷ. 8, 44. ΤΠ 5656 18, ““γοὺ τηδη 6 51}γ 8[ονν 
{πᾶ γου ἃγα 1Κ αηΐο νου ἔΕΌΠΘΓΒ; [ῸΓ ἃ8 {ΠἸ|6Ὺ 516 νν 
{πὸ ῥγορ]ιοῖβθ, 80 ἀο γοι τηραϊΐαία πγ. ἀοδίῃ.᾽᾽ δ ί8. 
σΟΙΠΊΡΆΓΘΒ ἃ 3811Ὶ|18Γ ρᾶβϑβᾶρσε οὗ 1, ββθομῃδαχ, ἰη ἢ15 ΑἋ- 
τηοη. καὶ ἀναμνήσετε πάντας τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὑμεῖς 
ἐκείνων τῶν ἀνδρών ἐστὲ παῖδες, οἱ πότε ἀποβάντας τοὺς 
βαρβάρους τῆς ἡμετέρας εἰς Μαραθῶνα νικήσαντες. 
Μαγκίδι ἃ ργορμοβββ ἴο ᾿Ιῃβϑσί νϑσ. 80 [ἢ ἃ ρᾶγθηίῃ 688 : 
δηα ζ Δρ}]γ ηρ 8οπ16 Οἵ ΘΓ 8]: Ποδίίοη, ἀπ ὈΥ ἰη- 
«τοἀποίηρ 801ὴ6 δἰζθγδίοη ἴῃ [Π6 τοδάϊηρ, οἢ {Π6 
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δυϊπογῆν οὔοηο ΜΆ. ἢδ ῥγοάᾳσθβ ἃ ἢθν 86η86, ΜΝ] οἢ 
Βονονοῦ ἱηρθηίουϑὶν ἀθνιβθα, δη( ἰδαγηθαϊγ βυρ- 
Ρογίβα, ἀο65 -ποΐ σαγῪ ΨΙ 10 ἔπ6 βέδιρ οὗ {πιῆ ; 
ἀπαὰ {Π6 δεινότης Δηἀ αΙΡΏΪΕΥ οἵὁἩ (ῃ6 Ῥᾶββαρα ἰ8 θῃ- 
{γον ἀδϑίγουρά. 

39, καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πάτερων ὑμῶν. 
ἘΠΕ ΠΥ τ 8. ̓Ψν6}} Ὄχρ]αη8 οὐκ ἐπιτάττων “δὲ τουτὸ εἷ- 
πεν ἀλλὰ προαναφωνῶν τὸ ἐσόμενον, ἀ0 1ἴ νν ΘΏΘΨΘΓ γ01 
Ρίθαβα ; ρΡῸὸ οΟἢ ἴο ἰπλϊίαία γουγ ἰδ θγβ. Βγιιρ. 6Ζ. 
βλη. Μαϊἀοηεαίι, -ΟδηρΌ6}}, ζο. τρί] σΟηΒΙΘΥ 
{1195 85 Δη Ἰσοηΐϊοδὶ οὐπορδδίοη; δῃα Βοβοηπ] }οῦ δα 
Κυϊηοοὶ 84 τ1Πδἰ 16 ΠΩΡΟΓΑίνα 15 80 υϑοα ἴῃ Ηε- 
ὑγονν. [{18 ποῖ, μβονδνογ, ἃ5 Οδιιρθ6}} 96 γ8, 85 ἴγο- 
ηἰσαὶ ογάθν. Ἠδ ᾿πάθρά (δἔξονγ ἮΥ εἰβ8.) σοπιρᾶγθβ γΊγρ. 
3. 4. 381. [, βόχθογο [{4]|181 νοπίϊ8. Βυΐ ἐμαὶ νν}}} 
ηοί ρῥγονα {π6 ροϊηΐ ; ΠΟΓ 15 ἴΠ6 οἰϊαίΙφη ἔτοπη ΜδΓΚ, 
7,9, αυἰΐ6 ο δα Ῥυγροβθβ. Μεδιέῇῃ. 6. 45. 15 ἸῆΟΓΟ 
ΔΡΡΟΒΙΐδ ; “δ'θθρ οὔ ΠΟΥ͂, 8η4 -(4Κ6 γοιυγ τοδί." Οἡ 
τῃ6 ΨΙΓΡΙΠ ἢ ρᾶβϑαρθ δθγν!β νν6}} Γοιησ 5, “ 58{18 
ΔΓΠΠοΙοβα Ρσο 110, ααδ τ ΡΘΓ εοποοοϑίομπθηι.᾽" ὟὟΥ οἰ 8. 
880 σΟΙΊΡΑΓΘΒ 831]. 114]. 2, 4566. Ρεγρο, ἃς ρῥγιπιογαϊδ 
ἰαηΐαπὶ Ασσαπλῖα ῬάΓΡι15 [ἀςι5; δα Ἴδοῖῖ. Ἠ!8ῖ. 1, 
41. 'Ῥεσγαηῖ. Αἠϑοὶ. ὅ, 8, 27. (ὀηϑεγνα, αδΓΘ, ρϑΓΟΘ, 
ΐας Ρ]αγηιτ 1}}18 το 488. Οἡ [Π6 [ΑΓ Ιη685 οὗἙ αἱ- 
ψη6 νϑησοδηςσα (Μη ϊσοἢ) ογ8 {πΠ6 80] πῇ οὗ οὔθ οὗ 
(Π6 Βοβί. οὐ ῬΙαἴδγο  β πηογὰὶ {Γθ8[1568), ατοί5 ἢ 88 
τΠ6 ἐο]] νην Δα πη γα Ὁ] 6 ΟὈΒΟΓν Δ ΟΠ : 

Ὁ11 νὰβ δὴ οἷά δάδρο, ΓΠαὶ (ἀὐοὐἶ ̓ἶβ π|}}}83 στιά 
βίον, θαῖ τῆϑν στηά ἥηθ. “ Οτραῖΐ, ἱπαάθοά, 185 {Π6 ρᾶ- 
εἴθησο οἵ (ἀοά, θεῖ. ἢ6 σοπηρθηβϑδίθβ ἔΠ)6 ἰαγάϊ 688 οὗ 
ῬΌΠΙ 5 6 η΄ Ὁ. τῆ Βαν ΥΥ οὗ [ἴ : δηα ψῇδί 18 τη 8ῃ}- 
ἔδϑι ἴῃ {Π6 σα86 οὗ ἑἐμαϊυϊαιδαΐς, 16. γ6 8 ποσο δρραγθῃΐ 
ἴῃ Οοα 8 -ργονιϊάθησθ νίτ) τοβρθοῖ ἴο παέίοηδ. ΕῸΤΣ 
ΠΔΙΙΟΠ δἰ ΟΓΙΠ168 ἰοπρ ἀἰ55θ 0}, δὲ Ἰαπρτῃ, ἤθη, ἴο 
906 8Κ δίϊογ (88 τηϑδηπογ οὐ πιθῃ, [ΠΥ ἤᾶνθ ὀνθγοοδηθ 
8}1] ραίίθηςθ, -(οα .80 δανϑυοὶυ ρα πίβἢ 65, [δὲ Ποὺ ρἢ 
6 ἀ0658:50 1Π] 5016 6 10 186 τη6 οἵ ἴῃδ΄ Δρθ, ποῦ 1η- 
β!οῖϑ Ἔν} ἀῦονα {Π| 6 1Ὁ ἀθβογίβ, γϑῖ {Π6 ριηβῃτηθηΐ 8Ρ- 
ΡΘΑΓβ 80 στοαΐ, ἐῃαῖ [Ὁ ΤΥ δοθῆ (0 βυῆϊςα ἔοι. ἐῃ8 
ΟΥΙ Π168 Οὗ 8186 δηίθοθάθϑι 8ρ65."--- [[ἢ]5 ἀρέϊοξον ΜΉ 
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μισάμδ, οχρϑοίοα ὍΥ Οοά, 18. σΔ]] 6] “6 γιδαϑιῦ ΟΥ 
σοπιρίοηθηΐ οἵ {Π6ῚΓ 1ΠἸαυγ. Οὐ6η68. 15, 16. 158. Φ7, 
8. 200. 90, 99, Ἡετγϑέ. ὅ, 168. ὅσα γὰρ Κύψελος ἀπέ- 
λιτε, κτείνων τε καὶ διώκων, Περίανδρος σφέα ἀπετέλεσε. 
σά ἀο68 ποΐ, ϑᾶγ88 ἘΔΌΡΙΠΙσα] ΓΟ Γ οἰϊοα δν ὙΝ εἱ- 
Βίϑίῃ, ἰαθ νθηρϑᾶῃμοθ οὗ πιδη, υπ1}}} 16 ηιθασμγθ οὔ 
ἘΠ61Γ ᾿ΠΙ 4 {168 θ6 σοπρ]οίθά. 

88. πώς φύγητε “ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης. Ὑεῖ- 
βίοθη ἢ88 Ἑο  ]δοέθα ὨΠΙΏΘΓΟΙΒ Ρθ5589685 το (ἢ6 ΗδΡ- 
ὈΙΠἰσαὶ 6 5, ΘΒ ηρ; [Π6 ΟΡΙΠΙΟΉ5 ΟΥ̓ [Π6 68 οἢ 
γεέννα, ὙΠΟ ἢ 185. Π6τα πιδ66 ἃ ἴγρε οἵ {πε Ῥιιη5Π πη θη 8 
Γθβογνοα ἴογ π6 ᾿π|ροπιίθηΐ. 
84. διὰ τοῦτος. Οτ {{Π 86η86 ΟΥ̓ 1Π158 ἔογτη]α {ἢ 6Γ6 

5. τηυσῇ ΑἸβδγοησα σῇ ορ!πίοη. ΟἸδαγιυ5, ΝΟ ἢ, ἀπά 
Ἐοβοη. πηδιηίαϊη, [δ΄ 1 ΔΉΒΘΙΒ ἴο ἴΠ6 Ηρῦτγον 
ΣΝ, ἱπέογοα, ροβίῃδο, ἐπὶ τοῦτο, θὲ οὗὨ 118, Κυϊΐποοὶ 
ὀὔβοτνεϑ, {Π6Υ Ὀτίηρ᾽ ΠΟ ῥγοοίΐβ. Ηδ (1.65 1 (ΠΚα ἴῃ 6 
Ἡεῦτγον 152) ἴογ ἃ τῆδσο ἰὈγηλΐα ὑγϑηβι[οη 5, ἀ6- 
ποίησ ομῖηι, υεγὺ, ἃ5 ἴῃ 18, ὅ2. Ματκ 12,94. Μαίῇ. 
42, 40. [1 ἀρτεοὸ ὙΠ ἢ ἢ. ἘΜΓΠΟΙ οὗ ψῃϊσῆ τοί θ8 
18. ῬγΘίθγα Ὁ] 6 τὸ {πᾶς δαορίοα ὈΥ [ἢο86 οὐ ἰς8 ἢ ο 
σοῃηθδοΐ {Π686 ννογάβ ψιἢ {Π6 ρΡγθεβαϊηρ. 

84. ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας, καὶ σοφοὺς, 
Ἰ. 6. (βϑοῇοΓβ οὗ γο]!ρΊοπ (ϑ ἢ ἃ8 ψο γα {Π6 ΑΡροϑβί!εβ, 
ὅζ6.) Ψῆ0 5Π4}} ποῖ 6 ἱπίδθγίογ ἴο ἰἤοβε ψῇομ γοιι 
68}} 5. ἢ. δὸ ἴῃ {Π6 ράᾶγαὶ ]6] ραβϑαρα οὔ [μ|ΚῸ 11, 
49. ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους. ΤΓἢΘ 
Δρρο 110 ννᾶ8 ΔΡΡ]16α Ὀγ {Π6 ψθν8: ἴο {πΠ6ὶγ ἀοοσίογβ, 
ν ῆο Ψ6ΓΘ (ἢ.8 θΥΠηΘα 85 ὈΘΙηρ Ἰπογργοίογθ οὐ 1ῃ6 
Βθένϊηε ν}}}. Απᾶ 85 6805 ἢ88 Ἰυ8ῖ 5α]4 (δι {ἢ οῖσ 
Τογοίλί ποῦ ρυΐ το ἀδαίἢ προφήτας καὶ δικαίους, 80 Ὁ 
δῸν υϑίηρ ἴῃ 6 ψογὰ προφήτας ἢδ 866 118 ἴο ἐπα γ 
{παῖ 1.18 ον ἰαραίθβ8 (Αροϑβϑ!68) ᾶἃσθ ποῖ 1685 Πιν]η6 
ἸΏ ΘΒΒΘΉΡΟΤΒ, ὅζς. [ἤδη ἴπο86 (0 ψῆοπι {Π6 «ζ6νν8 δρ- 
ἕως {Πο86 ἢοποῦγα θα ἀρρο  δίοηβ. (Κ αὶ.) Σαφοὺς, 

ΘΌστον, ΟΠ. «οβορῆυβ βοηπηθίϊηθθ 6815 ἘΠ 6πὶ 
σοφισταὶ. Τραμματεῖς, ΠΘΌτ. ΘΒ Ὁ, το) σίοηος ἱη- 
ἐορργθίθα, ἰδρτιπὶι ἀἰν ΑΓ Π, ΡΟΥ τ. 1 σάπηοί ἀρίθ8 
ν ἢ Μαγκίδηα, (ῃδὺ ἰῃς ἐγὼ 18 ἤδΘΓΘ θιῃρηδίϊςαὶ, ΠΟΥ 
ολη [1 δάμηϊε (πὶ ψΠοτθ. (6 ῥτοιη 565 ΔΓ Ἔχργοββοά 



δῷ 8Τ. ΜΑΤΤΗΕΥ͂; ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΙΙ. 

ἙὮΟΥ ἅτ οοπηποηἶψ δια ρ] ΔΈςΑ] ; [ἢ 8 866 8 γοηϊηρ' 
ἴοο πιιςοῇ. 

81. σταυρώσετε. 1ΐ 88 ᾿ΙπΠἀ 66 ὕθοη οὐϑογνοά, {Πδΐ 
{πΠ6 ΓΘ 18 ΠῸ Θχδηρὶθ οὐ τϑοοσά, οὗὁἨ δὴν (Ἐ γιβίιδη 
ἰρᾶσῃοσ Ρεϊηρ ογυςϊβοα α6 δμοὴῦ ὈΥῪ (6 Βοπ,δῃβ. 
Οτοίτι5, Πογοίοσγθ, {π1η Κ8 τΠδὶ (ΟΠ ΓΙθΘΕ πᾶν ἤθγα ἤδνθ 
Ὠσταθογο δι 56 1 1} ἢ18 Ἰαραῖθβ: δηα ἃ8 ο {Π6 
ῬΓΘΟΟΘαΙπρ' ἀποστέλλω, {πΠ4ῖ 6 ᾿ηοΓρΡτγαῖϑ ρ6»" σγέλερ- 
δίη. Βαῖΐ {18 σδῃ β8οδγσοὶν θ6 δαη6α : ἃηα ἃ8 [Ὸ 
1Π6 οᾶ86 οὗ δίπιοη, βοὴ οἵ (ἰθορῆϑδϑ, ψηοιῃ τοί 
ΒΔ γ59 ψγὰ5 ΟΓΙΟΙΙΘα «υἀτεογιι ορογᾶ, Μοβοῇ!5. ἀρ. 
Κυϊπ. ἔγαϊν οῦβογνοϑ, (δὶ (ἢ}18 νγᾶ5 ἀ0η6 1) {Π6 γε ρῃ 
οἵ Τια]δη, δἴμοσ {πῸ ἀδϑίγισξίοη οὗ ἴΠ6 .6ν8, ἀπά ποῖ 
Ὀγ 965, θυΐ Ομ γβίίδηβ, {που Ἰηἀθρα {ΠΟῪ ΨΘΓΘ 
εν Ὁ παίίοη. ὅ66 ᾿ὑυ8θῦ. Η. Κ᾿ 8, 828. Ηοννοῦ 
(45 Μοβξο 8 Πἃ8 νΘῪ τσ Υ Οὔβοσνθαλ), {{Π|| ὨΙβίογυ οὗ 
τοβ6 {Ππ|π65 ψ ἢΙΟἢ ᾽)449 σοιηα ἀοΨ ἴο 1.5 15 ἴοο ὑγσίοί, 
Δ τῃδὺ την ᾿ηἰβίου σαὶ πηοηιηθηΐθ ἤᾶνα Ποῖ 
τοδοῃοα {{||8 ἂρ: (Πογθοίοσα (ἢ6 δέέθηοθ ἢ ἠϊδέονῳ 
Ῥῦονθβϑ ποίῃϊησ. Κυΐηοοὶ, ἤονανογ, {π1})Κ8 (ἢδὶ [Π6 
γγἤοἷς αἰ ΒΠσΟΪΥ πηδᾶν ΡῈ γοπιονθὰ Ὀζγ ἰακίηρ σταυρῶ- 
σετε [ὉΓ οηιπὶ μιοάο δωυϊμπὲ ἐπ οοδ, δπὰ τπδὶ σγιςοὶ- 
ἤχίοη ψὰ5 {πογοίοιθ πιθηιμ μα ἃ5 Ὀαίηρ ἃ ι15118] 
σαριῖαὶ ΡῥιΠι5 θη ἢ 16 ουμμδη5. Βυΐ {18 
5665 ἴο πη6 [γ-ἰοἵς! ρα, δια ἔοο τ᾿ππσῇ ουτγίαι!ἰ5 1ῃ6 
8656. 

85. ὅπως. ΤΙ|ν5 (ΠΚα ἵνα, ἃ Πππ|6Δ θοΐογο, νϑγ. 26) 15 
ἴο ΡῈ ἴακοϑη ἐκβατικώς, ἃ8 ποίησ (Π6 ἀνθηΐ. [{ τηᾶῪ 
06 Θχρ[αϊηθά {{π18, “ ψ ΠΘη 10 Μ1} ἤάρρεϑη {παι,᾿" ἄς. 

8ὅ. ἔλθη ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον, ἰἱ. 6. αἷμα πάν- 
των τών δίκαιων, βαϊἸηΐ8(ὡ δὸ [ΚῸ 11], 560. ἵνα ἐκϑη- 
τηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν κι τ. λ. 566 ΜΊΗΟΥ. 
ἼἝλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς, 5ἰσῃηιῆδβ, “" σοῦ] ἀραίηδὶ γ0οῖ! 88 ἃ 
ψΙη655, σοηνὶςξ γου οὗ θείπρ [18 σᾶι186, ΔΠα ΟΥἿῪ [ὉΓ 
Ρυπιδηπηθηΐς." δὸ Δοῖς ὅ, 28. καὶ βουλεσθε ἐπαγαγεῖν 
ἐφ᾽ ἡμάς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τουτουν. ΝΟΓ 15 ([18 
αυ6 ππκηονη το {6 (Ἰαβδίςαὶ νυ] θγβ. δὸ Χϑηορῇ. 
(αν. δ᾽: ε.9.) ἔξειν μέλλοντα τὰ ἐγκλήματα ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
Βοβθηπῃ. ψουἹὰ ἰΔΚα αἷμα, ρον ἤψραίίασεη, ἴον ραπα 
ὀοηιϊεϊαϊογαηι, ο. Βαΐ {Π|15 βθοπὶ5 Παγϑβῇ.. 

95. ἐκχυνόμενον. Τὸ {ΠῸ ρῥτοίοε 6, ϑᾶγ8 ΒΕ βΘΠΠ). 



5Τ. ΜΑΤΤΗΕΊ, ΓΗΑΛΡ. ΧΧΙΙ͂. 958 

Βυΐί {Π18 18 ποῖ ἡδούβϑβαγΥ ; [0Γ {Π6 βϑγξ!ςῖρ]6 ργθβθηΐξ 
βϑίδηἀ8 ἴὉγ ἴῃ πηροτίδοῖ, ἤθγ θείηρ ποηθ. Βο- 
56). {ἢ1|8 ραγαρῆγαβθοβ ἢ: ““δὸ δοχεῖα Ψ1] ΡῈ 
γοῦγ ρυηὶβηιηθηΐ (4 [Π6 ἀδβίγ ΠΟ οὗ «6Θγυβ8] 6 1}. 
(Πδὲ 10 ΠΊΔΥ 866η1 ἴο ϑυίῆς6 Ὁ διοηϊηρ 41} [ῃ6 Ποιῃι]- 
οἴά68 νῆϊοῇ γοὰ ἤᾶνα δνοῦ ρογροίγαίθά οἡ ἱπηοοθηΐ 
ἃη4 νγίμουβ πΠ]6η." ΚΚιϊΐηοοὶ (8: “118 ρα ηϊδέ νο5 
1 δυ8, ἃς 81 1Π8]ΟΥ68 νϑϑίγοϑ ΠΟῺ ΡῈΠ11886ΐ, 1. 6. στὰ- 
ν]βϑἰπγὸ ριυπηιοῖ." δὸ 26Γ. 16,18. 268. 6δ, 7. ΕΖ. 18, 
ῷ, 4, 20. 1 ΤΉ85. 9, 1δ. 

85ὅ. ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου.  Πο (18 ΖΔοΒαγίδἢ 
νγ 88, ἢ48 Ὀ66ῃ τηυοἢ αϊβρυίοα, δηἀ οδπηοί ψΙ ἢ σογ- 
ἰδ πίν ΡῈ ἀοίογηηθά. Τῆς αἀϊδγθηΐ ορί πΠΙΟἢ 8 ἃγΓ6 
ἀΠΠσαπον ἀδίαι δι Ὀγ Καύϊηοο!. οβοπμ]]} 6 ΟΥ̓ΘΓ5 
Ποη6. 'Γμδί οἵ Κυορβ8, ἅς. 15. δδρουξεᾶ ὃγ Ηοορ, ἴῃ 
ἢ 58 ΕΠ] ηρ;, 9. ἢ. 9. ΤῊη8 Παὰ Ὀδδη θεΐοσγε ὑγουραΐ 
ἔογναγὰ ὃγ Ηδαπηοπά, ΤΙ]οΐβοη, δηα οἰἤθσθ. Βιυΐ 
ἴο {Π|5 10 15. ΨΜ6}] οδ)]οοίοα Ὀγ Ποαάγ. 817. “Ηδὰ νε 
ἸΏΟΤΘ δνϊάθποθ οὗ ἢ]8 Ὀεΐπρ ἃ τιρῃίθοιιβ τηᾶῃ, ἰΐ 
νου θα Παιβἢ ἴο βιιρροβα ( γιβί, ἴῃ βυςῇ ἃ σοῃ- 
Ὠοχίοῃ, ἴο 5ρθᾶῖς οἵ ἃ (υἴυγα ἰδςοΐ ἃ8 ψ Πδΐ ννᾶ8 ΔΙ γθδ αν. 
ἄοπο; ΟΥΓ ἴο σἤάγρο (πὶ ἀδοὰ οἡ {Π6 ψῇοΪΘ Ἰονίεῆ 
παίϊοη ὨΟἢ νν88 ἀο6 σΟΠίΓΑΤΥ ἰο Π6 ἄδογαα οὗ [6 
ϑαημροάγιθμ, ὈΥῪ ἔνο σϑϑοϊαΐο νι} ] δι η5.᾽ Βοϑίθϑ, 848 
Ααγοῃ οὔβογνθβ (8Ρ. Καυΐϊη. 688.) ““ ΙΓ πὶ βαρίθη- 
ἰο δίᾳυρ αἰνίηυπ), ογ πηηα ἔμπίιγα, ααθ ἴῃ ΠΌογὰ 
σοξνογαπ ροίαϑίδία 8ἰηΐ, δΔἀπη ΟΠ ΠἸΟΉ 8 δίαιιθ Πογ- 
ἰΔ|]οηθυ8 ἀνογίθγθ, ὩΟη νϑγὸ ροθῆϑσυτ οἱ νἹ πη ϊοΐο 
1πη6ν 1 {40}}18 βανογιίαία ἢ δΔη ΘΟ Β80π|) εἱς 8.1 ἀθθογθ. 
Οἰδοῖβ ἃ οἴργοά Ὀγ Απιηηοη, Εἰσῃποτγη, 8πα Βοχ- 
{Πο] ἀξ ἰῃ 18 ΕἸη]οὰπρ Νον. Τοβί. Τὸ Καυϊποοὶ 186 
τηοϑί ῬσΟΌΔΌΪ6 ΟΡΙ ΠΙΟῚ 566 π|8 (ἢδὲ οὗ [Π056 ΨΠ0 πηδίη- 
(41 ἰῃαΐ 1ἴ νν88 νεμήείαι, 80η οὗὨ “οἷδάα8, (Π6 ΠΙρἢ 
ῥτγθϑί, ψἢο, Ὀδοδιβα οὗ ἢ15 ἢανίηρ' Τορσγονϑα (ἢ8 νὶςθβ᾽ 
οὔ τῃ6 76» 88; ρβορὶβ, ψγὰ8 Ὁ. [ἢ6 σοπητηδπα οὗ Κίηρ 
2042 βίοηδά ἴῃ ἴδ σουγί οἵ {π6 Τδρθ. δ8α 4130 9 
Ῥαγαὶ. 24., 20, 8.4ᾳαᾳ. ΤἬδί ΤΥ δηηοηρ' (6 96 }78 ΨΟΓΘ 
δὲποηιΐηεδ 156 σογίδιη. δ'αα (ὐοπη. Οἡ Μαγῖ 9, 26. δά 
ΙΓ δηὰ Οτοίυβ οα [Π18 ραβϑβᾶρσθ, ἢ πΠοπῚ ἄρτοα 
ΠΥ δηά ΟἸεσγίουβ, Ὠγιιβίιιβ, (αϑδυῦοπμ, ΕΓαβιηι8, 

νΟΙ». 1. 2ᾳΑ 



854 951. ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν, ΓΗΑΡ. ΧΧΙΙΙ. 

ΟβηρΡε}}, Ποδάτιαρθ, δηὰ {π6 ϑομοϊαβς οἡ ἘΠ Ἤγτ, 
Μοβα. Ζ. δὲ τὸν Ιωδαν λέγει, διώνυμος γὰρ ἦν. ΗΘ 
ΤΌΘΒΟΙ 18 8806 Ὀγ ΝΥ εἰϑίθϊη ἰο ἃ βΒυρθγβε 0089 Δ20- 
βιαἰηϊηρ ἵτοπι ΤΕΡΟΡΟΝΕ 8 τι οοιῃροιπάοα “ἢ 
(88 πάπηθ οὗ ὑοά, (Π6 τετραγράμματον. ἘῸΣ πῃϊοῖι 
Τοαβόη ἢ6 (Ὠΐηκ8 {πὶ Μαίίηον ἴῃ ἢΪ8 σοηθδ! ορῪ 
οπλἱἰοἀ (Π6 παηα οὗ “ο)αἰκίῃ, ἀπά 746 {πΠ6 ΑΡροϑβέ!α 
ψγ)88 σα! ]εἢ Τηδαάεουβ. Ηθηςο Ζϑοϊιατίδῃ, ἰη 9 ῬΆΓΔΡ. 
16 Βιν] θα ξοὴ οἵ Δοϊδα4, Ὀυΐϊ στα οἵ Βαγδοῇίδϑ, βῖποθ 
ἢ15 δΔΠἢοι δά {νψο ΠΑΠῚ68; 8ΔΠπ4 ἰο {πΠ8 6 ͵8, γῇο [ἢ 
{86 {1π|6 οὗἩἉ ΟΠ τιβῖ ραᾳϊὰ πηιςῇ αἰζδηίϊοη ἴο ρθη θδΙ ορῪ, 
οἰ ΠΟΥ πὴ ψ)δδϑ Κπονῃ. {06581.5, (Ποτγοίογθ, ἴο ὃχ- 
ΓΟ58 αἰΐ [Π6 τηοβὲ ογαδὶ τηυγάθγβ οὗ 1Π6 881η[56 (88 
το 8445 ἀπὸ καταβολῆς κόσμου) σοιηϊη{64 ὈΥ τῃ6 
796νν8, τιδηϊοηρα {Π6 ἔτβέ δης πηοβῖ 6 ΙΠΊΟΓΔ0]6, δηά 
1Π6 1651 τοςογα θά 1η {Π6 δογιρίιγοβ, 1. 6. οἵ Ζδομδγιδῇ. 
Κυϊΐποεϊ. 

88. ἐφονεύξατε μεταξὺ τ. ν. κι θ. ΤΙ5 5 (58 γ8 
γγειβἴ6.η) 80 ἀρ ν {Π6 πιο ἱποχοῦβαῦϊθ, ποθ 8 
ΔΑΓ, οχοορί ἴο Υ8 ΠῚ Δίγοο οι ΒΒ ἀ6] πηι θη.8, 8. Δ 
δϑυϊατῃ οἵ γερο. Εχοΐή. 21,14. 1 Εορ. 1, δ1. 9, 
48---80. Ζυδϑίιη. 17, 8. ἃς 20, 2. 4. ϑὅϑϑηρο. Τύ. 46. 
1ρ88 δα ΔΓᾺ5 Π18}118 Δ Πλ͵5811π| 806] 05. ΖΕ η, 8, 581. 
Ἐχοῖρι ἱποδυΐατπη, ρῥαί!βαι6 οδίσυηοαῦ δὰ ΓΒ8. 
ἘυΓΙΡ. γοδά, δθ04. Ῥο θη, 475. ΤΗυσγά. 1, 196. 94, 
98. .08. Αηΐ.11,7.1. Ον!ὰ. Μεοι. 7. 608. Αηΐο ἰρ88π|, 
4πὸ ΠΊΟΓΒ ἴογεί ᾿ην] ἀἸοϑίοσ, ἀγα. Βαΐ ἰῃ 5σΠ16 684565 
1 νν88 ν]οἰαίθα, ἃ5 8 566 ἄρονθ, ὅ0ο ἰῇ ῬΌΪν Ὁ. 4., 85. 
εἰς τοῦτ᾽ ἦλθε καταφρονήσεως, ὥστε περὶ τὸν βωμὸν καὶ 
τὴν τράπεξαν τῆς Θεοῦ κατασφαγῆναι. ΑΒ ἴο {Π6 δίξε- 
αἰΐο ΜΙ ὮΘΓΟ {Π15 ΘΠΟΓΙΠΥ τνὰ5 ρεγροίγαι θά, τοί 
ΗΓ ΟΓΠῚΒ 0.5 Τῃαι 1{ ψγὰ8 2 δμδαϊαϊὶ,  Ὠϊοἢ (Π6 768 
ο4}16ἃ ΓΤ, 1[η6 Οτθο 8 αὐλὴν, .08. ὑπαρθρὸν, ἴῃ ψΠΙΟΝ 
νν 85 [Π6 4|1ὯΓ οὗ Ποϊοσδιιίβ, ἕο. Αηα ἮΥ οἰβδίοϊη οὉ- 
ϑ6Ίνο5, (ἢδί {Π6ΙΓ6 ψα8 δη δ] δσ δε αἷο ἴῃ {Π6 σουτί οἔἔἍ 
ἔπ6. Ὀυἱθϑίβ: [Ἢ πδά (ῃ6 άδς ἐθηιρὶδ αὐ τῃ6 Ὑ δβὶ ; 
Δηα οἱἴ68 .05. Β. ὅ, ὅ. 6 ἂς 8. 4,1. ἂς 1δὅ, 11,5. ῬΏ]Ο 
1, 878, 12. ὃς 2,149, 42. ὃς 161, 18. ἃ 167,9. ΜΙά- 
ἀοί!, ὅ, 1. Ιηἴοῦ φάδπι οἱ αἰΐίαγ ἔπογυηΐ 11 σαὶ, 
ΤῸ Δι θυ ΐδοΓο βδοοσαοίατμη. 1 Μδοο. 7, 38. 866 4130 
ΠΟΘΙ. 

εφε 



87. ΜΑΤΤΉΒΥ, ΠΗΑΡ, ἈΧΠΠ. 855 

ϑ0. ἥξει ταῦτα «ἅντα ἐπὶ τὴν γερεὰν φαύτην.. Κυΐη. 
γα βδίε8 δυσηϊθηξ, .οὈβόγνίηρ Βαῖ- 115. ΤὈπΏΝ]8. ἰδ 
ϑοα εἰἰἢοΓ ἴῃ ἃ ρσοοά, οἵ "δὰ βϑ6ῆὴ88. βυΐέ ΒΓ ν᾽ ἐὰΣ 
ἴθοσο ΠΈΠΙ ΠΥ [ἢ (Π6 ἰαϊξογ, 86. Ῥδ]διγαί δηὰ (ὑγαιι- 
Β6ι' γοπῖασκ ἐμαί (Πς Οτοοκ δυῖοΥΒ ᾿ΘΧΡΓΘ58.Δ} Ἰπητη- 
πδηΐ δνἢ] ὈΥ 188 νϑρ ἥκειν. Βαϊ θγ ταῦτω 1 ψουϊά 
πη ἀογϑίδηα {π686 ηπογηιἐϊοα, ἀἐνοσίέϊος. . (80 ΜαΙΐ- 
Ἰδηά βιρ0}}168 αἵματα.) Απά 1 πόμα (6Κ8 ἔῃ ρῆγαϑο 
88 }υϑι Ὀεοΐοτο, 8ὅ.. ὁπώς ἔλθη ἐφ᾽ ὑμᾶς πάν αἷμα, ΠΟΤΕ 
8688 {Π6 ποίθ. ΤῊΪΒ. βθθιηβ ἴο. ὁμῴροδε ἴα ἀσοίγιηθ οὗ 
ν]ϑτηρ (6 581ηὴ8 οὐἁὨἨ [Π6 ρᾶγοηίβ Ὁρόῇ {π6 οἰ ἀ ΓΘ ; 
ἀπ (ΏΡὈ6}} ἰγδηβϑιαίθθ, “Ἅ Α}] 88}1} Ὀ6 ἐδπαγρεδά 
ΠΡΟ {Π18 σονογηπηδηΐ," ᾿μουρῇ ἢ ἀθῃϊθ8 ἰδαΐ ΒΗΥ͂ 
ΒΟ ἢ νιβιιδε ο, ὅζο. 15 μιοαῃί. ΗἨσδ υῃάροεβίθηθβ 1 
(ηπ8: ““Ἴθαὶ ΜΠ Θνογν βρϑοίθϑ. οὗ ογ ] Υ, ὅτε. 
Ψ ΠΟ} Βδα ὕδθη δχοϑιηρ! δα ἢ ἔΟΓΠΊΘΙ ἅρ65, ἰΠο88 ὁ 
(ἢ ἀρ ψουἹὰ 6 ἰουηὰ οἤατγρθαῦϊα." Βΐ {Πὲ8 
586 18 ἤδῖβὴ δηα [ἀἴ- οἰ μο, ὙΠ οχροβιἐϊοη οὗ 
νοιβίείη 18 τῆοσε }παϊσίουβ; Ὠδπιεῖγ: “1 ἸΟῪ 
7 80} ἀρρταναῖα {π6 σα τ οὗ ἃ ἐγ α]ηδὶ 1, Ἐμοῦ ρἢ Π6 
αν 86θὴ ἃ ἰΟὩΡ 88.165. οὗ τοϊδάίθθβ ρυιη!8η6ά, νοΐ 
848 ποῖ Ἄνθη ἴ{ιι5 δυδγοα ἢ πιβ6]  ἰ6 θ6 ἀσίογγοά 
ἔτοῦι 5: Π}118γ ἐδ ΠΟΘ οἶ68 : δηά {Π|5, ἃ8 10 Θνἱ ΠῸ 68. ἃ 
τηοϑῦ ἸΠσογτρὶῦ 6 τηϊηά, 80 11 ἰ8 οΓΥ οὐ ϑθυθ 7 
ΡυπΠΙβηπηθηι." ΝΟΥ δδβϑυγθάϊν (ἢ18 16 6ν8 αΙά 
ΘΝ ΠΟΘ, ἱπβοπιυςῇ {πὲ (45 Ψοδόρθι8 84 γ}8) (ἴθ ν ῥϑὺ- 
τηϊοἀ πο Κιηά οὗ ΨΙΟΚΟΊΏ6Β85 ἴο θ6 ρϑου δγ ἴο ἐμ ο86 
(Πα ἢδά ργϑοδάθα {πη}, θυ δα σαγα[ Ὁ} Κ 1μηΠἀϊτοά, 
Δη4 ονθῇ οχοθραθα, 411 {(Π 6 πηοβῖ αἰγοσίοι9 ἀδραβ οὗ 
(Ποὶγ δησθβίουβ." Τ|δᾶὶ [Π6 ΓΘ 15 πο ἡψρονδοῖθ ἴῃ (Π 686 
ψογάβ, ἢ18 ον Η!ΒΙΟΥΥ βῆονβ. ιν οἰβίθίῃ οὔβδγνθϑ 
1ηδι ΠΕΥ σοπίδιη ἃ ργϑαϊοίϊίοη οἵ ψηδῦ (ἢ6 ζ26)8 
βῃουϊα σοπηαϊξ Δηά κυῆογ ἰη (ἢ6 ΤοαρίΒ. δ. ἤθη 
Ρτοάιιοθ8 {πΠ6 ΟΠ] ον ηρ' ρϑββαρθ8 ἔγοπι ψΌΒΕΡΒῺδ, 
ΨΠΊΟἢ ὅγα πιοϑὲ βιγιΚἰπρὶν 1] υϑίγαῦνα οὗὁἨ τῇδ γγϑάϊο- 
ἤοηϑ. 208. Β. 4, 8, 12. δὲ δ, 1, δὲ 4. 6, 8. δὅ,1, 8. ἃ 
9, 4. 6, ῷ, 1. ἃς 4.,4,, 6. ὃς ὅ,1. 

97. πρὸς αὐτὴν. 80 11 18 ἰοπηα ἰῃ [Π6 οδ΄ ΘΠ 1068, 
διά Οτίεβθαοῖ. Βυὶ Ῥοίβίοῖῃ δηὰ Δ αίθγ. δάϊίθ 
αὐτὴν. ΤΥ της ἔογπιοῦ μ6 (6 ἔτιιρ τοδάϊηρ, 11 πηιϑῖ 

ῶκᾳ ἃ 
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μῈ ἰΚϑη ἴοι σεαυτὴν αὐ 6. ὅὃο (ῃ6 (οἀ. (δηϊ. δηὰ 
8 ἴδνν οἴῇϑγβ ἢανα σὲ, δηα (6 ψυϊρ. [14]. Ῥεγβ. Αγ. 
δηᾶ (6 [,Δὐἰη Βαΐῃογβ [Ὁ] (6. Βαῖ 1 ρμτγοίδγ 
{Π6 τῆογὰ αἰ συ], Δηἀ ᾿ΠοΓΘίογα πογο σοηυ!η6, τοδά- 
ἴηρ, αὐτὴν (48 ἴῃ δΥγεῖίβ. δΔηὰ ναίει). ΕῸΓ ἰη ἀσίοι- 
τ ηἰηρ᾽ 118 ροίηί Μ5Μ, σὴ ἤᾶνθ πὸ ψεῖρῃξ, [{ 18 
δὴ Οὐ ϑηίαὶ 1ἀϊοπι, ὈΥ νοῦ, δῇλογ [Π6 γοδιῖνα ργο- 
πουη οὔ Πα ἤγβι δηὰ β8θοοηα ρϑῦβϑοῃ, οὐ ἃ ρδγΕς!ρίθ, 
ΨΘΙΌΒ ΟΥ ῬΓΤΟΠΟΙΙΉΒ ἃγα 8). πϑὰ οὗ (η6 {π|γὰ ρϑγβοῃ. 
δο Φοῦ. 27, 10. Μιο. 1, 2. Απά 80 ἴΠ6 δγγίδς 68. 
ου 6 (δ]αίδῃβ, 4, 21. δὸ ἴΠ6 ΨΦ6 8 1ῃ {Π6ῚΓ ργδυθῖβ 
ἤανα, ““ ΒΙ6886 ἃ αγί ποι, Ὁ Οοα! νῃὸ λῥαέξ 58ηο- 
τ|θ6α υ8,᾽ ὅς. 

87. προσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν ---- πτέρυγας. 
᾿Επσπισυναγαγεῖν 5ἰρη1Ώῆ68 ἰο Ὀτγηρ ἰοροίθογ ἴο ϑηΥ͂ 
ΟΠ6. ἘΧΔΠΊρ]68 οὗ (18 ψογά δγα δθαπςθα ὃν  εῖ- 
ϑίθι η ἔγσγοπιὶ Ῥοϊυθ18 δηὰ Οὐαἰθη, δηὰ Ὀγ δῇ]. ἴγτοπι 
ΡΙιυΐάγο. ὙΠῸ ἐπὶ ἤεγα δχογίβ 5012 6 ίογοθ ; σοίρς- 
τηρ ἴο {88 ὑπὸ τὰς πτέρυγας. ἴῃ (Π6 οὐδοῦ δοτγίρίυ- 
ΓᾺΪ] ρΐδεοθϑ, δηὰ ἰη (ἢ6 ([]458168, [0 Β85 {π||6 οὐ ποῃδ. 
ὙΥ εἰβίθιῃ β66π|8 ἴο ἤἢδνε ρεγοαϊνϑα {Π}18, Ὀγ 18 ποίβ: 
“«ΜοΙ]ορθαὶ (Ἰγιβίιι8 δα ἀἸβοῖρ]ο8, 4105 8 Παθαρδΐ, 
οἰΐδπὶ Η]ΘΓοβο υτ]!Ἷ8 08 Οοἰνθ8 ΟἸΠΠ68 ϑρρΊΟρΆΓο.᾽ 
ον ἴῃγϑα γϑδιβ (ϑᾶγ8 Βοβθηπ.) ἢ8Δα (ἢ χιϑὲ Ὀδθη θη- 
ἀφδανουτίηρ,, ὈΥ πιῖγας 68, ΔΙ]ΟΠΙ Οἢ8 δηα (ἢ γοαίθη- 
ἴηρ8, (ὁ αἰΐαγθ {Π6πὶ ἴο βίποογα ρϑηϊΐθηςα δηά ἔλἢ : 
{ΠογοΌΥ ἴο συάγὰ (ἤδη ἔγοιῃ {πΠ6 ᾿πτηπθηῦ ψ γαῖ οὔ 
ἀἀοά. Τὸν αἰὐέ ἐἠὲδ 18 τηρδηΐ Ὀγ ἐπισυναγαγεῖν ὑπὸ 
πτέρυγας. (δο ει. 82, 11.) Αναν ῥϑϑιδι 
πηᾶρθ, (ἰοηοίηρ »γοΐεοέίοα ἀπά αὔεοίΐοη. Οτοίϊιιβ 
σΟΙΡΆΓ68 Ευσιρ. Ηογ. ΕῸγ. 11. (ν ]Πθγ δε Μυβρτγανθ.) 
οἱ θ᾽ Ἡρὰκλεῖοι παῖδες, οὖς ὑποπτέρους σώξω νεόσσους 
ὄρνις ὡς ὑφειμένη. δ οἰδίοἰη δι). 8 υῶν. Ηδφτγου!. 10. 
τάκεινου τέκν᾽ ἔχων ὑπὸ πτεροῖς σώξω τάδ᾽.. Αῃὰ ΡΙυ. 9, 
404. Ε.- δῃὰ ΑπγΠοὶΪ. 1,87,1. Μά) Κγα ΒΕ. 25. ἔ 168, 
4. (ΔΠ1η8, αυδπάο ρ0}}} ᾿ρϑίυβ ἰθηθγὶ βαηΐ, σοηρτο- 
σαί 1148, οἵ ροηϊΐ Ρ 818 8118, [0508 οαἰοίδοϊζ, οἵ Ῥὑγὸ 
1ρ818 αι πὶ ρβάϊθιι5 οἢρα .᾽ ΒΥ {δα ὄρνις 5. δνῖ- 
ἀδθηι! πιδϑηΐ {Π|6 ἤθη. ὅθε Ηββκίη. δὰ Μόβοϊ. 4. 21. 

87. καὶ οὐκ ἠθελήσατε, ἱ. 6. συναχθῆναι. ὙΠΘΙΘ 15 8 
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δ: ΠΑ Γ υ86 οὗἉ καὶ ἴῃ (Π6 ϑοθοϊ. οἡ Ἑυγρ. Ῥῆοη. 617. 
σε δ᾽ αἰνῶ μῆτερ ἕνεκα τῆς προθυμίας ἥν ἔχεις ἡμᾶς. 
διαλλάξαι, καὶ ἡμεῖς οὐκ ἐβουλήθημεν. β 

88. ἀφίεται ὑμῖν ὃ οἶκος ὑμμῶν ἔρημος. ΟΥ̓ {Π6 ἜΧΡΓΘ68- 
ϑ8ἴοη ἔρημος οἶκος, ΔηΠ οἶκον καταλείπω, ὟΝ εἰϑία! η ῥχο- 
ἀυοοϑ Θχϑιηρίοβ ΠῸμΙ 1,γ8148, [586118, Δ Ιβοοζαίβϑ. 
118, ΠΟΘΙ, ΟὗὁἨ ΠΊΟΓΕ σΟὨΒΘα]ΌΘΠΟΘ, [ὁ Θηαυϊγα ψ]δΐῖ 
18 πηϑδηΐ ὈΥ οἶκος, ἀροῦΐ ψ ῃ ἢ [Π6 (οπηΘη Δίου β ΔΓΘ 
ποΐ στοά, “ΓΠοορηγαςί, Εὐπίῆγη!υ5, ΗΑ]. Μδ]άο- 
Ὠδῖϊ, ΟἸθαγῖιβ, ἡ οΙ ἢ, Ποάαγ!άρα, δηα οἰθοῦβ, [86 
(Π18 οὗ {π6 Τοριρίθ. ΟἸἾΠΟΓΒ, 88 Βγυρ. Οδρθ6}}, 
Οτοίϊυ8, ΕἸΒΠΘΙ, δη Θβρθοῖα ! ν 1, ΟΘ5ΠῸῚ (ἢ 8 19)15- 
ϑογίδίίοηῃ 6 ἄοηιο ογ δά), ἴκα τὰ οὗ (6 τολοίο ὕοιυϊδἢ 
παΐξϊοη, Δ! ἃ ΘΒρθοῖ8}}Υ 1(8 τηδίγορο β. ὅο {π6 1, 
τὶ ζογβ 086 ραέγία Δηα ἀοπιμδ Ῥγοι ΒΟ ΟΙ 5] γ. [ ΡΓο- 
ἔοσ, ἤόοψανοσ, {π6 2ογ πιθοῦ Ἰπηιογργοίδιοη, σι Εο- 
βοηϊη. δηὰ Κυϊηοοὶ, ψῆο οὔβογνο (δὶ (Ὠἢγιϑὲ μ6]ὰ 
{Π|8 νΟΥῪ ἰδηρσυᾶρα ἰῃ (πΠ6 7εηνιρίοθο. Ηΐ8 δυάϊζοτγβ, 
{πογϑίογθ, οι] 6881} ἀπαογβίδηα ἰῃδΐ ὈΥ οἶκος γγἃ8 
ταϑδηΐ {πΠ6 Τδηιρῖο, κατ᾽ ἐξοχήν. 1 σοι] τΓδηβ]δίθ, 
“1η {(ἢ18 γουγ Τ δ ρ16.᾽" ἴδ (Π6 114]18}8 υ86 ἀμοηιο 
ἴογ σδι θάσγαὶ) ΤῊ18 :η ογργοί 0 866 18 γοαυϊγοά 
Ὀγ 16 [Ο]]ονἱηρ νογβθ, νῆδγα ἐν τῷ οἴκῳ 18 ἴο ὃ6 υη- 
ἀεοτβίοοα, (88 Βοβθημ. 88 ψ6]}} ρογοεῖνθά,) δηὰ 4180 
Όγ (6 ἢγβί νϑῦβα ἴῃ (ηῆ6 ποχί Ἵοἤδρίθσ. «0 βαρῇι8᾽ 8 
ἀσβογίριίοη οὗ ἴΠ6 εἴἴἶδοίβ οὗ [6 ἔδιηϊηθ δὲ {Π6 βίερβ 
οἵ 76γυ 88] 6 πη) 8 ρογῇδρϑ {Π6 πιοϑί δδοιπρ' Γθργαβθη- 
αἰ! οἢ Οὗ πηΒΟΓῪ Ἔνοσ ροῃπρά. [{ 18, πονανογ, αἐπιοδέ 
Ρδγα 6] θὰ ὈῪ οὔς οἵ Ρτγοσορίυ8ϑ, ψῆ0 ἴῃ Ἰρώρι 8π4 

1: 441 ἀδβογὶθ68 {πΠ6 δι πα ψὨοὴ 4ΠΠ1οἴθα 1ἰΑ]γ ἴῃ (Π6 
γρᾶγ 80. 

τς 80, οὐ μὴ με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι, ἔως ἂν ἐἴπητε' Εὐλογημέ- ε 

νος. [{ 18 ἀϊβιου!ε (ο ϑοοσίδίῃ [ἢ6 β86η86 οὗ {ξ686 
ψογά8. Κοθοθογ ἀθίδι]8 τηδην ΟΡ ΠἰΟΠ8, ἃπὰ οοη- 
οἰυάοβ Ὀγ ορβογνίηρ [ῃϑί, 88 [8 8ἃ8 ἢ6 Ἵϑδῇ 866, (Π6 
ψογάβ θοίηρ 8Δη ΔΡΡΘΟΏΘΙΧ ἰο {ῃγοδίθηϊηρ, ἀο ἐλδηι- 
δοίυεοδβ σοπίδιη ἃ {πγοδίθηϊηρ, δηα (πδι [6 τηοβί 86- 
νογθ. ας {Ππ|ηΚ8 {πδί {Π6 νοΓῸ ἴδητε, 845 15 ἰγεαιιθηΐ 
πη νοῦῦβ οὗ βθοϊηρ ἴῃ Ηρθῦτγον δηὰ Οτσοϑαῖ, ἀδποξηρ 
“φοηνθηΐγα 8] ]υθι0, νογϑαγί, οο]οαυΐ οὐπὶ 8]1ατι0, 
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οατ ἀοἰοοίαιίαπθ, ΔΠαυδπὶ ἐροοίατο." δ δάάα ἐξα 
᾿ηϑίγυσέϊνα, τρια, μαι. εὐλογνημένας ὁ. ἐρχάμενὰς ἐκ 
ὀνόματι κυρίου, 88 ἃ υδμϑδὶ ἰογυα ἈῪ ψνίοῖ (ἢ6 
ἹΜρεϑδιαϊλ ννὰ5 βαϊυϊθα. ΚΚυΐϊποοϊ δὐὰ ΥΥ αἰβέριῃ, αἰϑοσ- 
αἰυκ δηὰ Μοϊάρῃῆβαμδε, {δ ρδεαρῆγαβο ἰ - Ὑου 
5881} πού 866. τῇ6. πογραΐϊζογ ἴῃ {{π|5. ΤΩΒΙΘ 85. ἃ 
Ταφολο, Ὀυΐ ἃ “μάσφ; ὙὮΘῺ 1 888}} ἢαγε τοϊυζμοή 
ἕο 186 (οεἰτιρίίοη ὁΐ γοιΐν ἰοσαρὶθ δηᾶ οἰζγ : {Β6 8 
ΜΠ γοι υυπάἀροηρίδηα (ἢδὲ 1 ἀτὸ (6 Μοβαιαΐ, δῃά 
ϑιδαϊγ δοκπου θᾶρα πρὶ ἰῇ ἰδὲ οπατγαοίογ." Εμιμ.: 
8ηἃ “Γπαορῖι. 5. Υ, (Βα ρθυδαρ5 τιν.) {πᾶι {Π6 νοτὰ 
ἀσὰ ἀθηούοδ΄Βαοξ ἐἀαέ ({ππ6. ομγ, θὲ (Πῃ8 ὙΠΟ]Β ρεογιοῦ 
801} ἢ15, οσιςθχίοῃ, δίζος ΨΏΙΟΝ 6 ᾿88 Ὧ9. ἰσῃροῦ 
ῬΆΡΔΙΟΙΥ φρο, οὐ ὌΥ ΒΡ ὈἘΠΌρΘνηρ {ενβ. Ἐ1Β. 
βοον Ὁ} ουβεγνοθ, θα, {παὶ ἼΠ6 ᾿ἀΧρτεβϑϑίοη οὐ μὴ 
μα ἴδητε ἀπάρτι 15 οὗ ΟὨ6 σφόδρα ἐρώνχῥς, ἀτιμαιϑαμέκνου 
δὲ; καὶ, διὰ ταῦτο, περιαλγοῦγτος.. Ἄ 6 (οοπίπιοβ 
Π6) νου] Ἢρ ν 86Ὺ [18 ἢ. Νρνοσ, ΠΗ ρὶγ --- θυῦ ΒᾶῪ 
πὸ ἴον πιμδέ, του ρσἢ ἀν 1 ρ]γ, δὶ ἢ18 βεοομά 84- 
γεηΐ, ψΏΘΏ ἢ 58:8}}. δοιῃδ ἢ μον ἀπ ργοδὶ 
βίου, ἀπὰ ν᾿ θη {Ποῖν νεορρσηϊπίοη οὗ Πα ἃ9 ΝΜ βϑίδἢ 
Μ1}1 Ὀ6 αὖ 0 5βθγνίοβ ἰρ (βξ ιᾷ, Τῇχε. οριμϊοῃ οὗ 
Μθάθ δρργοδοί ρα ὩθΑΓΥ [0 (δὲ οὗ ὰ 8. Ηο (δΚεβ8 
ἀπ᾽ ἄρτι ἰτοπ| 1Πς6 (ἔπγε οὗ τς Ῥδββονει [6 πὶ φεϊο ταῦ. 
τής 8 Ηδιποια δα δ ΒΠΡΥ ἰηύθσρνοῖ, “δε ἃ 
6116 ψ π]6,᾽} 1. 6. ΔΙ͂ΘΓ ΙὩΥ Δ8οθηβίοῃ. 4.89. ΘσϑιΏρ}6Ὲ8 
θῇ {Π15 5686. θυ δάάαςσα 40. 1, 61. ὃς 14. 10. δι΄ 1, 
106. οβρηπι. 8δηα ὈΐΠ6Γ5 ΘΥρΙ4ίη } ““Ὑοι 384}} ποῖ 
466 π|6 ἰη {ῃ]18 (ΘΠ ρ]6, ἀπῈ}] γοιι 83.841} ᾿δόκπον θάμα 
τὴ 6 ἴὉΓ {Π6 Μ658814}},᾿ 1. 6. γοιὶ 583ἢ)4}1} ἢθνοῦ μούθδίθν 
866 Π16 ἴσγα αἕ αἰΐ. Βαΐ [ἢ18 βοθπιβ {τρία δηὰ [ἃτγ- 
(οἰοἢοα. | 

(ΗΑΡ. ΧΧΙΥ. 

ΨΈΚΒΒΕ 1. προσῆλθῤον»---ἀπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς. 
Ῥοϊηκτίηρ; ψἰἢ νοηήον δὲ (μϑὶγ 8ἰαίθ ποϑα, 85 ἐθοϑα 
8Γ6 δοουδβίοιηρα ἰὰ ἦο ψῃο δάτηϊτθ δὴν ΠΟΒ]6 δι] άἀϊην. 
[η ΠΠυϑίγαμου οὗὨ 118 πιασπίβαοηοε, Ν εἰδίθϊῃ οἰΐε8 
Ῥῃιο, ὦ, 9238,. 29. ". 2605. Αῃϊ. 15, 11, 3, ὃς ΒΕΙΪ. ὅ, 
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ὄὅ,6. Τα ΠλΌΡιἢΒ δρᾶ ἴο 880, “6 ψῆο 48 ποῖ 
δοο ἰδ Ηοὶν Ἠρουβο, ᾿δδ ΠΟΝΘῚ 86 6ῃ ἃ Ὀϑδοί 
βίιΓυ οἴ ΓΘ ;ἢ 88 τι} 0}} 88 ἴΟ 5840, ““ψἢ80 ἃ ὈΌ]]ΠΙ Πρ 4.6 
γοιι ἀοϑαίγογίηρ ὈΥ γουὺΓ ογδοῖοβ "" (τοί. δηά Βγυρ.) 
56 Ευΐζγηι. “ [ΠΟΥ Ψψοπάοιοα (ῃδὲ «μοὰ ἃ Τ᾽ Ρ]6 
δῃουϊά δε ἀεδβίσογϑα ;" ἔῸγ ψῃ! ἢ ΤΘ8501,, 180 [Π6Ὺ ἃ 
Ρτοδομοά ἴο ροιϊπί ουΐ {μ6 Ὀυ1Π Δ! ηρ8 οὗ 6 ΤορΙθ, 
85 Ὀοίηρ δάπλιγαῦ ]6. δοιίβ ΔΡΡ 168 ἴο {πΠ6 ΤΘΙΏΡ]8 
[Π6 ἴθτηι5 ἐμιηιθηβίο ορμϊεπέϊω , δηθὰ Φοβορῆι8 04}}8 Σὲ 
«ὁ οὗ αἰῤ δμδίαϊηρ56 τῃδὶ 6 ΠδΔά Β66ὴ οὐ Ὠραγὰ οὗ (Π8 
τιοδέ τοοπά ον εἶ ΤῸΥ 118 81Ζ6, βίγιυσίαγο, Δη4 τηδρηϊῆ- 
σΘη06.᾽ Ι[Ὠζ 15 ονϊάἀθηΐ {πᾶ (ΠΘΥ υπάογϑίοοα ἢ]8 
ΡῬγεοθάϊηρ ψογάβ οὗ {π6 Τεηιρίο, ποῖ 16 Ψ ον 8ἢ 
δίδλῖιοΌ Το 1Π15 9681 πον ΥΒ61088 στρ 168, (Πδϊ 4}} 
118 ψ1}} θ6 δῃτγοὶν ἀδβίγογθα. [10 ἸΏΔΥῪ Βθθῖη 8 ΓΔ ηρῸ 
1Πδὲ τΠῈΥ βουϊά ΘΧΡΓΘ88 πὸ ἑαπιοπέαξίοη, ο. Βυΐ 
(Π6 ψ6ν8 (48 Κυϊηοθὶ οὔβογνθ8) Ὄχρφοίβα {παῖ ρσγϑδέ 
οδἰδιηἱτ68 νου] ργθοθάθ {Π6 δάνεπί οὗ {ῃ6 Μαδββίδῇ ) 
γοῖ «ἡ {ῃ6 [πὸ ψῃθη [686 ΟΔΙ Δ Π}1{168 Βηου ]α Πανό 
Γοδο οα [Ποῦ ποίρῃϊ, [ΠΘΥ ποροα (Πδι Ηθ ψου]Ἱὰ ππθχ- 
ΡΘοίθαυ ἀρρθδσ, ἴο Ὀγίηρ {ἢ 6η1 888: ϑίδῃςθ ἔγϑιη Η6α- 
νΘη, δῃηὰ βυθάυθσ {ΠΟῚΓ Θηθ168. 866 2 4ῃ. Φ, 44.. 7, 
18. 9, 24, 6. 708. Β.1,6, 5, 8. Απιοηρ [Π6866 νἱ5ἷ- 
ται 008 ΓΊΔΥ Ὠυπιθογοά {Π6 ἀοϑίγαοίοη οὗ 6 Τδ- 
ΡΙθ. ὅδ66 Τιρῃοοι, Ηος. ΗδΡ. οη Μαίίῃ. 9, 1. 209. 
ΑὨς.10,11.7. Βυὲ πον οχρθοίθα ΑΪ8ο αἵ [Π6 σοϊηϊηρ; 
οὗ τ6 Μοβϑίδῃ (ῃ6 τϑηονδίίοῃ οὐ ἔθ ὈΠΊΝΘΙΒΘ, ἃ 
ΠΊΟΓΟ Βρ|6η614 ΟΥ̓ δηά Τϑαρ]θ. ὅ688 {86 (ομηηρη- 
(Δἴοτβ οῃ  Ροΐ. 8, 14. δοβοαβῖ. Ηογ. Ηθρ. οἡ Αροο. 
41,1, 4. 2,19,24. ΤΠο νϑσὺ ργοαϊούοηῃ οὗὁὨ ἐμὲ ἀ6- 
διγυσίίοη οὐ 16 Τδηρ] 6 (νοοῖ πον ἐπουρῃς νου 
6 οοη]οϊηθα ψΨι ἐπ6 Ὀερέπηϊηρ οὗὨἨ [86 ἐογεθβίγί αὶ 
τοίσῃ οὗ {86 Μο8914}}} γθεβϑὶ] θα ἴο 1886. ΠΠΘΠΠΊΟΕΥ οὗ (6 
ἀἰβοῖρ]65, 4}} [6 οἴπον Ἔνθηῖβ ἈΒΊΟΒ 6 ΓΘ ἴο. ΒΡΡΘΗ 
αὖ [6 ὀοῃπηθηοοθιηθηΐ οὗ (ἢ6 Μοββίδῃ β ΚΙηράοση. 
Τμον, {πογθίογθ, ἰπιδγεορδέθα {[880.5, εὐλφη (Π6 ἀ6- 
οἰγυςτίοη οὗ {Π6 ἜοπιρΙα ψου]α ἰδΚο ρ]δοθῦ δηὰ ψῆδὲ 
ψΌΒ]α μα (ἢ βρη οὗ 19 δάνϑθηΐ, δῃηὰ οὗ ἐπ ϑπά οὗ 
{Ὡς ψοιῦἹά νῇῃϊοῖ νου ὰ ἔθ] ον (μ4ὲ δάνεη Ὁ Γἴὸ (Π6 
βνϑε τηϊογγορδείθη οὐ 186 ἀ 156 10 165 {688.5 πιδ8 ΔΗΘΎΘΕ: 
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Ὠοὶ ἰο βδι ιν {μεν συγ οβιῖγ (Δς(.1, 7.), θὰ ΟἾΪγ ἰὰ 
Ὀτίηρ, ἰογναγὰ {πϊηρ8 ψὨΙοἢ 10 ΠΡ ἢ Ὀ6 δεῖ], δηά 
Ἔνθ Πδοθϑβᾶγυ ἔου ποθ ἰο Κπον. Ηδ {βδογοίογα 
ἐγοδίθα οὐ {86 δῖψηδ τυλιοὐ δἠομία ργεσοάς ἐπε ἀεδίγιο- 
ἐΐοη οὐ δε Τοπιρίς αηὰ οἰέψ, (6 ραϊηϊοα {Π6 ἀσβίγυο- 
ἰἰοῃ 1861 ἴῃ νἱνά δηὰ ρορβί!οδὶ ἱπιαρθ8. ((οπρᾶγο 
24, 28. 5064.) [ἢ ογάρθγ, Ὠοψθνοσγ, ἴο πηθϑΐ {με Γ ρσὸ- 
σοηδοίνοα ορίηϊοη (πδὺ [Π6 σοιηπηθποοιηθηΐ οὗ {6 
Μεβ85814118 Κιηράοῃηηῃ ψουἱὰά θὲ σοηῃ]οϊποὰ ψηἢ {Π6 
ονογίδσγον οὗ [6 Τερὶθ, δηα Ζεν ϑἢ βίδίθ, ἢ δῸ 
ΔΏΒΝΘΙΒ (6 ΟΕ αμαϑίίοη, ἴηι ἴ βῃουϊ ΔρΡΡΘῶγσ, 
{μὲ 6 ὁπα οὔ ἐλ ιυογἰἀ νου] [Ό]]ονν δἵ ἃ πιο]! ἐωέε7: 
Ρογιοά, ᾿ἀπὰ {πὰῖ {πΠ6 ἀεσδίτιοςίοη οὗ {πὸ ππέσον δα 
τηὶρης 6, οἰοαγγ οποιρὶ,, ϑβεραγταίθά ἔγοπι [παῖ οὗ 116 
“Ζειυϊδ δέαίο, ἴδ ρτγοΐοββοα (δῖ 6 ψουϊά δο γείυση ἴο 
(δα νβρηρϑδῆςθ οὔ {Π|π 6νν8, Δηἃ ἀο ῖνοσ πἰ5 ἰδ τἢξαὶ 
[ΟΠ] ον δῖ ἤοτα ρογβθου!οη8, (5866 [Κα 21, 28.) (Πδαὲ 
ἢ λὶπιβοί Ἰηἀοοα βῃου !ά ποῖ Ὀ6 υἱδέδίο; γεῖ {π8ῖ Πα 
ψΟυ]ά 50 πιαηὶ  οδέ ἢϊ5. τη] 6ϑίγ, {μαΐ [Π6Ὺ ταϊσῃΐ ἃ]- 
τηοϑί 8566 μὰ ΜΙ {Π61Γ αγο8. ΕὨγίΒθσιηοτγο, [ῃδί ᾿6 
νοι ] ἀ 50 τοῖυγῃ δὲ 6 οπά οὐ (6 νον, δηά {6 3ο- 
Ιολῃ ᾿ηδυρσυγαϊίοη οἵ ἴΠ6 Μίαββιδ ἴῃ [18 ἀϊπράοηι 
((μουρὶι ηοῦ ϑοἢ 845 Π6γΥ δχρθοίθα), ({πᾶΐ Πα βῃουϊά 6 
ΠΟΠΒΡΙΟΙΙΟΙ8, Δη ἃ ἢ18 τ] ΒΥ 06 πιδ6 τηδηϊξεβί (ο 8]. 
ὟΝ δῖ Πᾶ5 ὕθβῆ ορβεγνυθα πηᾶν βῆον [δ΄ (Π6 241ἢ δηὰ 
δίῃ σοπαρίοτϑ τοδί οὗ ἔνο βεραγαία δάνθηϊβ οἵ (ἢγιβέ. 
(866 4180 ποίΐίβ οἵἷἱ 16, 27.) Γμδι {Π6 ἢγϑί βϑθοιίοῦ οὗ 
{πΠ6 241} (ο νοσγ. 48) γϑαῖβ οὗ {Π|| ἀδϑίγιοίίοη οὗ (Π 6 
Τδρ]6 δηα «6νν]8ἢ βίδίθ, τδΥ θ6 ανιπορὰ ὈΥ οοροηΐ 
διρυμηθηΐβ. [ἢ ρ]ΔΙη ΘΧργοϑβίοῃβ, {6811 ΔΗ γη5. τῃδὲ 
411 (ῃὰῖ δὰ Ὀαθη ΕἸ Πογίο 881: ψ1}} ἤάρρβὴ ἰο {δ 6 
τηθ6η οἵ ἐλαέ αρο, δΔῃηἃ ρΔΥΓΥῪ ἴο {Π|| ἀ180 1068 γοί δἷῖναϑ. 
{{ἀπρεῖς 24, 84. Μδτκ 18, 80. 11|Κκ 21, 81. δαὰ 
ὉΚ6 2], 20. ὅταν ἴδητε. Μδί(ἢ. 94, 20. προσεύχεσθε, 

ὅζε. νοῦ. 88. οὕτω καὶ ὑμεῖς) Τἤδί πο οὐλοῦ ΟΝ κει 
158 ἰγθδίβα οὗ ἰὴ νϑσ. 29. εἴ β6η. θυΐ {Π8ΐ 1 [Π686 ν6ῦβ68 

15. ἀθβογιθθα, δἔζογ [Π6 πηδῆηδῦ υ8118] ἴο {Π6 μτγοριοείϑ8, 
{πὸ ἀδϑίγιςσίοη 1561 οὗὨἨ ἐλ ὡεοιυϊδὶ δέαέο, (6 ψογα 5 
εὐθέως μετὰ τὴν θλίψιν ᾿]ΔΙΏ]Υ ανίησΘ. ΜαΙκ 18, 24. 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην. ΑΙ] 
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8656 ρ8888ρ6 8, Θβρϑοίδι!γ [8086 ψΠΊΟἢ ἄγα γοϑα ἢ γ τ. 
40,41. ονιάθηιν ἀδιηοηϑίγαίθ, ὑπαὶ ῆδῦ 18 βαϊ ἃ 1π 
{Π18 σμαρίογ, 18 ηοῦ οἡ {Ππ6 80] ες οὗὨ {π6. ἐπα οὐ ἐΐο: 
ιοογίά, Ὀὰΐ (6 ἀοεέγιμοέίοπ 07 ογιδαίοι. Νον, 88 
ἴο 1Πδί ρᾶτγί οὗ (γι᾿ 5 ἀϊβοουγβα ψῃϊςῇ ὈδΙ Πρ ἴο' 
[86 ἀεδδβίγυςσίίοη οὗ (86 Τορ]ο δηὰ “6 ν 8} δέδια, ἘΠ6᾿ 
ΡΕΓΙοάβ οὗ οδἰδιυ ψ Ὠςἢ 5μοιυ]ά. ργδοοάς {6 σοπι- 
τηϑησοιησηΐ οΥὗὨ {πὶ ἀσναβίδιίοη, 1ἢ ν. ὅ-- 14. [Κ6 
21, 8, 90. ἃγα σδγ [Ἢ] βοραγαίθα ἔγοιῃ (ἢ6 οογιπιθποο- 
πιεπέ οὗ (ῃ6 ἀοδναβίδιιοη, (ν. 15. λικο 21, 20.) δηὰ 
1π6 ἀευαδέαέίοη. Ἰέδοί, (ν. 20. εἴ 8ε4.)͵ Μογθονοσ, 
ΟὨγιϑέ, 858 βυιϑίαι της {᾿Ἰ6 ΟΒΆγϑοίον οὗ ἃ ρσγορἢοῖ, 885 
864 ἃ ρτορμοίῖοδὶ ἀϊοίοη, ρΡοΘί68] ᾿ΠΡΘΓΥ δηα οο- 
Ἰουγίηρς ; δῃά {πογϑέογο, ἰὴ 16 ἀδβουιρίίοη οἵ 1}8 
δὶσηδ ΜὨϊοΝ, Π6 βάυβ, Ψ1} ργθοθάβ {π6. ονογσίῆγον οἵ 
{Π6 οἰἵγ δηά Τϑρμ]ο, δηά 1ῃ (ἢ ρίοέμν ἐἐδεί οὔ τΠμαξ. 
ἀαβίγιιοίίοη, ἰΠδὶ 6 ἃγα ποί [0 αἀγ6}} ὑροη 4}} {Π6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8 Μ| ΒΟΥ ΡΟ Οὐ ΒΙΥ πεπμέθ ἐχασέπο55, ἃ5 ἢδ8. 
Ῥδθη ᾿ἰδαγηθαϊν ἂπά σορίουϑὶν βῆονῃ ὈΥῪ ΕἸΟΒἤοτγη. 
1 ςαῃποῖ {πογοϑίογο σοιηπιθηα ἴπ6 ἀΠ ρσοηςα οὗὨ ἰμοβ6 
ἱπίογργθίογβ ψ|Ὸ (βυρροβίηρ (παὶ (Π6 ἀδβοτράοη οὗ. 
[Πο86 τη ]56 γα] 6 τ᾿ 68 ΘΧἢΙ θα ὈΥ {6808 νγγᾶ8.ἴο 6 
υπῃκἰογβίοοα ἐϊέοναϊίψ, δα ἰῃδὲ 41} (ἢ6 ρᾶτγίϊσι! ΓΒ, 68- 
ῬΘΟΙΔΠγῪ βυςἢ 848 ἅγὸ Ὀγουρῇῃί Γογινναγαὰ γεϑρεοίίηρ [6 
δἰ 5η5 ΜΏΙσὮ Βῃου ]α ργθοθᾶθ ἰῃδι ἀδναβίδίοη, σα ἴο 
6 »γ65864). ἴῃ ΟΥ̓ γ ἰο ργονϑ {Π6]} ΟΡΙΏΙΟΠ, Ὦανα 56- 
ἀυ!ουϑν οσομμραγοα ρᾶ538068 οὗὨ “086 ρῆι8, δῃὰ οἵδ γ 
᾿ΓΙΟΓβ οὗ {πὶ ἀρό, ψ ἢ {1}18 σΠρίοσ. Εοτ 1Ἰηϑίβδῃςα, 
ἴῃ 16 8]ρῺ8 ψθϊοῖ Βῃου!α ργοσθάθ {Π6. σοπῃπθηςε- 
τηοηΐ οὗ (6 ἀσναβίδίοη, «68115 [48 δῃηυτηδιδαίθα {- 
ΤΩ }18, Δ Πη1Π68, ρΘβΈ 6 ης6, ΘΓ ΠαῦΔΚΟ8. (νεγ. 7, ὅζς.) 
Νον, 1 νὰ σοιραγο {Π6 Ρᾶβϑαρθβ οἵ ἢἰϑίογιδη8, ὅζα. 
εἰϊο ου {8 3}}]6ςεῖ, ἰη  ΠΙΟἢ Θνθηΐβ οὗ (παΐ Κιπά 
8ΓΘ ἀδβοῦ θά, να ρογοοῖνα [Πδ [Π056 σαἰδπι 168. ΠΔρ- 
Θηθα ἰῃ γερίοῃβ γεπιοίας ἴτομι Ῥα[θβϑίηθ, δηά πανίηρ 
1{π|| οὐ πο σοπηῃθοίίοη ψ 1 [6 σΔἰ ΔΙ }}168 {Π ΘΓ γὸ- 
οοσγάθα. Βυΐ 5ιιγοὶγ 1, ἢ {πΠ6 ἀδβουριίοη οὐ {ἢ ο868 
δίψῃ, 811 {Π6 εἰγοιπηδίδηςοϑ Ψογ ἴο Ὀ6 υγρει δηὲ 
ἄνοὶς ὑροι ; {πΠ6 {π]Πρ8 (Π ΘΓ Ὠδγγαίθα Ὀγ (ἢ ἢἰϑίο- 
τἰΔη8, οὐρ ιν ἰο "6 βιιοὶϊ ἃ5 βρρϑηβά ἴῃ 72) αἰθδέϊπθ : δ 
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Ιεδοῖ ἐσθ ψΒΙΟΝ (ΟῸΚ ρῥδοθ τῇ ἐοσείρῃ οουηιγίθα, 
οὐρθξ ἴα μ6 δβιοῖδ 88 [84 ϑοπ18 "647" οοππεουξίοη ὙΊ 
ἐπ ἴδίθ οἵ {π6 ὑδευϊδὴ οσἐαέο. Βυΐ [Π18 18 ποῖ τπ8 σᾶ66. 
Ἠδῃοο 1ἰ βθϑιηβ οἰθαυγ θ9ι6 1 9Πη6 4, (Πᾶὺ 7 θβϑὺ8 1η- 
ἰϑηδρα οεἷγ ἃ ρεπογαΐ ἀδβογιρίοῃ οἱ (ἢ 6 σα] τα 168 

᾿ 1] 0 ἢ Βῃου ἃ ργθοδάσδ ἔθ ἀδβιγαςσθοῃ ΟἿὈὨ Ψογβα]οπι, 
δηὰ {π80 νἱνι αν δαυπηργαίθα ὈΥ πιοῦθ ραγσυ αν 6χ- 
δῶρο. Ὦο ἃγὰ ὑβπουθίογα ΟὨΪῪ ἴο ΚαΘρ ἰπ πηϊβά 8 
Θηθγαὶ 1468 Οὗ τῆν δηᾶ σγεαΐ οαἰατηδέϊος, ψ᾿ΛΝ τοῖδ- 

ΤΘΏΘΘ ἴο {ον 188} ΟΡ πΐοηΒ. ΕῸΓ ψγᾶγθ, Δι Π6, . ρΡαΒ[- 
Ιεποθ, ΒδυίΠαΠ 68, ΔΓ ΟυϑίοπΊασΥ ᾿πᾶρθ8 Ψ ἢ τῃ 0 
δεν 5ἢ ροοίβ, δηα ἴῃ ἴδ6 ΠΔΌΡΙηΙςΑ] ψυιτηρα ἃΓα 8ὶ- 
ῬοΙΪΑΣ ρἱοίαγο5 οὗ {πὸ Σπ 6] 1 οἱζοιις {1π|65 ψ οἢ 5πουϊὰ 
ΓΘοθαρ {π6 δανοηΐ οὗ [6 Μεββίδῃῆ. (ὅθε ϑοβοοῖζ, 
οΥ. Ηδ65. ίοπι. 4, Ῥ. 612. 5618. 5619.) ΕἸΠΔΙγ., 268.9 

λιανίηρ' ἴο ἐχβοσί 818 Ὁ] ον ο 8 τὸ σοηβίδηου δηά α1}- 
θηςθ, ι.866 8}1} [Π686΄ Ἰπηδρ6 5. Ιηὴ ΟΓΘΓ (0 πιθϑί {πεῖν 
Ρσθσοηοοινοαά ΟΡ ΠΪοΠ8: 1658 οἡ [6 ΟσσΌΓΓΘΠΟΘΘ οὗ ΔῊΡ 
ϑάνοτβα δνοῃΐ γμδίθνοι, ΟΥ̓ ΔΥ ΡΌΌΪΟ οαἰδεητν, {ΠΘΥ 
ΒΏου Πα φοπη)θοΐμσα ἰπαῦ {Ππ6 {1π|6 οὗἉ [6 1 ν]810]6 δά- 
νεηΐ οὗ πὸ Μοββιδῇ νἃ5 δ παηά, ἴθ ψ σῇ ἢ6 πουϊ]ά 
8 Κ6 νθῆρθδῃοθ οα {86 Ορργθϑϑοῖβ οὗ ἴπ 6 }}8; ἀπά 
μα ἔατίμοσ βοννβ ἰμαΐ [ἢ6 σοπμησποθεηθηΐϊ οἵ (ἢ6 σἱ6ρ6 
07 ὕενιμαίοηι που] θ6 (ἢ 6 ΟὨ]γ εἰπάομδέεα ἐοζεη οζ 
μενοι οὗ {πδῖ {ἰπη6 (νοσ. 16). (Κυΐη. ἔτοπι Εβοῇ- 
οΓΏ.) 
Τὴθ ἀθονὸ ορβϑαγνδίίοηβ σοῃίβιη τυ σἢ ἰγαςἢ δηᾶ 

ἰπϑίσυ ἢ. ΓΘ δουίθὶυ σοηοοινθα, δηα Δ0]Υ 830}- 
Ρουθ. Ἁγ Ποίπον, ον φνοσ, ἢ15 ρθου δν νον οὗ [88 
Β ] θοῦ τᾶν Ὀὲ 5δίϊυ δαορίοα, 1 Ιϑανο 1’ ἴο οἴμϑῖϑ [0 
βοίϊθτῖηθ. [1 σδηποὶ βυῦβοσῖθα ἴα 1{, Κα. 88 ἃ 
ν] 016, 8πὰἃ τουδῦ Ὀ6 ρογι ρα ἰο βιιρροθί οη6 ΓΤῸ- 
ΤΠΔΓΚ ἰο (ῃ6 σοῃβιἀθγαίίοῃ οὗ {π6 τοῆθοίηρ; γτοδόοσ, 
(ψΒῖοῖ ομ6 πδῪ ΨΌΠΒάΘΓ 5ῃοι]  ἢοΐ Πᾶν οσουγτοά ἴο 
1μ6 ϑηχυίγηρν τη οὗ {86 ψτίογ 7υ8ὲ πηϑηθοηθά,) 
πον, {παῖ ἔγοπη (Π6 ῥδιον δηά Ἰηιροτίδοδίου οὗ 
ἢ. Ὠϊδίογί 8] ἀοουιπηθηῖβ οὐ {παὲ ροσγιοά σοι μᾶνθ 
οοἴηθ ον [0 ι.8, 1 σδηποῖ ὃὉ6 Θχροοϊθα {παῖ τ6 
8δου]α 6 8016 ἴο βον {π6 {ι1Π]πιθηΐ οὗ οϑότν ραγδὺ- 
ομέαν. 1 ΟΔΏ, ᾿ΟΜΘνΘΙ, δθισθ ἢν τολάριϑ τη 1 
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ἤανθ ὡραγθά πο ρϑϊῃ8 δμὰ 4ΠΠ βοῆς, ἴἢ το] φοίϊηρ, 
ἀϊσοϑίίῃ, δῃᾷ Ἴσρηρθῃηγδίίηρ; ΨΠδίρνοσ τρις ἰοῃῇ 
ἴο ἀθίργεῖθθ (ῃ6 ἔγμῃφ δθῆβθ, ΟΥΓ δορί 88} 8ῃὰ 11}μ8- 
ἰτῖ6 τ [16] πηαμὲ οΓ ἰῃ68868. τηρϑὲ. ᾿ἸθγρΘΠηρ; Ῥχρ- 
νἠηθίίοαι! ἀοϑουγ ριίοηβ οὗ ον [κοσ. . . . 

φ. αὐ βλέπετε πάχγτα ταῦτα; ΓΘ βϑἰμάδῃςξ τηυϑί ὁὉ- 
8θῖνο, (Πδὲ (Π6 ἰηξογεορδίρη ἢΘΕΘ 18 δγεραίίνο. ΤᾺΘ 
ΒΘΠίΘΏςΘ. 8380 ἰ8 οἰέρέέραξ; δηᾷ πρᾶν 6. (08 ϑ80μ- 
Ηἰϊεα :- “δος γα ποῦ (688. θυ ᾳϊηρβ ἢ Υ98, γᾷ 40. 866 
ἴῃθπι; δυΐ γα 584} ἠοῖ 866 {θη ἰοηᾳ, ἴσγ οὔδοτνρ, 
ϑδς. δο Ευϊπγπιλῖῃβ: ἐρωτᾷ πρῶταην αὐτοῦς, οὐ βλέ- 
πετε ταῦτα πάντα τὰ θαυμαατά; εἶτᾳ προρναφωνεῖ τὸν 
ἄλεθρον αὐτῶν. ΜδΗΥ ΟἸΥςΒ, ο [μ6 διίπογν οὗ 
Μδ85. οπιὶϊέ ἴ6 πορδῖῖνα ἢ ας [ῃς ἰπξοεγοραίίοῃ ἢᾺ5 
ΤΟ βρί γι εὐὐές τ. ΟΔιΏρΡΡΌ6}1, ὈΥ ̓ οεμἰῃσ (49. Π6 
ἀο68) δοέϊ ἐδα ποσαΐξίῆυς απᾷ ἐλθ᾽ πάρργορ αἐΐοῃῃι, ἈΆ5, 
ἀεδίγογεα (ἢ6 ἐποῦσυ οἵ {8μ6 5ϑ6ῃίβρῃρα. ' 

ᾧ, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὠὡὸς λίθας ἐπὶ λίθον. Αἡ Ηφῦτον, δῃά 
3 ΠῊ ΠΥ ἤρου. ς 4] ρταθθ. ὅο ΤΉΡΟΡὮΥΙ. τήν παν. 
τέλη ἀπώλειαν τῆς οἰκοδομῆς αἰνιττόμενος, καὶ ὑπερβηλι- 
κὸν τὸν λόγον ποιούμενρο. ΕΠ Πγ  5 βαιββούρ ΠΥ το- 
ἔμίε8 (Π6 οδ)ροίίοηβ, οὐ {πο0886 80 μγρρα (δῦ 10 ννᾶϑ 
ποῖ ΔΠΠΠςὰ ἴο [6 ὕογυ ἰοιογσ. Ψιᾶα ῬΠροδοτγοί. 8, 
ᾧ, ϑᾳζοπι. ὅ, ῷ. δορταί. 8,.320. Οἱ (ἢ18 Ργορῆθου 
306 {886 γἈ] 4016 1{Ππ8ἰταομ58 οὗ ΒΡ. Νονίοη, 1η {Π 60 
ϑροοῃά γοϊμπῃα οὗ ἢῖ8 φχορ!]δηΐ ψοσκ οα {πΠ6 Ῥτγορβια- 
οἰ09. (ὦ ὅδ. 17, 18.) δία ν ΟΠΒΒ ἃγ τηρί νιζῃ 18 
1:6 ΟἸ 2886 41 ψσιιογβ. δο ἮΥ δίβίριη οἱἵΐρβ Ευμπρ. Ηείρε. 
106. αἰς οὐδ᾽ ἴχνος γε τείχεων εἶναι σαφὲς. δ κατασκάπ- 
τεῖν βοιῃοδί! Π68 ΟὨΪΥ Πη68Πη8 ἰο0 αρδέγον, ρον ΠΟνὮς 
λόγο, μονψανοσ, (ῃ6 μγοάιοίίοῃ 145. ἢν {Ὁ]Π|164, 
(ἀπά ὈΥ 16 δηθιλῖθβ ΔΚ οὗ {88 ὕφνβ δρᾷ ΟὨμγίβ- 
(14}}8,} 88 Δρ,οδΓβ ἔγοπι (05. Β,. 7, 1,1. ἃ ὅ, ὅ, ὅ. 

2, καταλυθήσεται. ἴ,6 Βτυρ. ΡοΙηΓ8. ομἱ΄ (ἢ6 γᾳέΐο, 
τηοέαρλονγεθ, ὈὉΥ οδβθεγνίηρ, ἀἰδοοίμέά ἰαρίᾳμμᾳ οοᾳρ- 
κιοπίαζίοπα.. ον (ουϑεγνθβ ατρίδ8), 88 Δ} (6 δι (ε- 
ἐπ οἵ τῆς ΤδιΏρΙ]ς, ϑίομθ 8 8814 ἴἰο ὃ6 ρῃξ ὕρομ 
βίοπο (Ηπςρ. 2, 15.), 80 ἴη τῆς ἀεδέγυρξίοη, ι᾽ἴ 15. Ρτρ- 
ἀϊοιοά τ ἐμαὶ οὔθ 884}} ποί Ὀ6 ἰφβ ρθη 8μοίμογ." 
Ὕιοϊι ΝΥ εἰδίοίπ [γί ῃογ 1 πϑἰγαῖοϑ ὈΥ σορατηρ (8- 
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{}}. 65. 1195 Τλαγάδηϊα Νορίυμῃϊς βοΐνογο υἱποία." 
Ἧ) 6. 58}4}} ρογοοῖνθ 8{}}} τῆογθ {πΠ6 ἔογοθ οὗ {Π6 Ἔσργδϑβ- 
Βοῃ, ἢ γ͵Δ θ6 Αγ ἴῃ πιϊηα {Πδὶ ἴῃο86 ωσα δέοπες οἵ 
ψ ϊοῖ 1ῃ6 νν4}18 Τοῦ σοιῃροβοα (8380 Μαγκ 18. οὐδὲ πο- 
ταποὶ λίθοι καὶ π. ο. ΜΏΘΓΘ 8566 Ὠοΐ6), ΨΘΓΘ, ὸ ΚΠΟΥ͂, 
(848 ἴῃ {Π6 ν.4}}8 οὐ Δίἢθηβ) θουπᾶ ἰοροίμογ ψ ἢ ἸΘδά, 
δη [λϑίθπϑά ψἢ βίγοηρ ΓῸΠ ΟΓΔΠΡ8. ὅ66 “086Ρῇ. 
Ρ. 702, 1. εἰϊε οἡ Μαγκ. 18, 1. Τῃηυογά. 1, 93. 

8. πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρου- 
σίας, καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ΜδηΥ ἰηίοτρτε- 
[6Γ5, 8η4 Θβρϑοῖδι νυν ΗἩδηπηοηά δηα (Ἰθγῖσι8, θη 66Γ- 
βίδι)α {18 οὐ [Π6 ἀδδίγαςίοη οὗ οἷον εἰϑδαίοηι Δα οὗ 1Π 6 
2ον 8}} βία[6. (δ6θ αἷβο οἴπογ οριηΐοηβ ἂρ. Ἦ οἱ ἢ, 
Ουτγ.) ΤἼδ αθβίοη 18 ἃ ν σὺ αἰ ΕΠ σα  οηθ. Βαϊ 1 ἅτ 
᾿πο!ποὰ ἰο δοςθάβ ἰο (ἢ6 οριπίοῃβ οὗ ᾿Υ̓͂εἰδξίείη, Ηο- 
βδϑη }||6γ, Κυϊηοοῖὶ, δ ἢ] θυβηθγ, δηα οἴἤογϑ, ψἢο [Κα 
1 οὔ τΠ6 οῃά οὗ {π6 τυογἰά (45 ἴῃ Μεαίτῃ. 18, 80. 40, 
40. 428, 21). Ιπ {Π18 νίενν Ὦγ. ῬΡορῇδπὶ οἱΐθβ ἃ πε 
Ρᾶββαρα οἵ Βγονηβ ροθῆὶ 1)6 Αηϊὶ [πῃπιογίδ! το : 
“«ΤδΠρι8 ΘΓ, ΩΟΪ1 410 (ΘΠΊΡΟΓΘ, τηοσὶ, Ηος 8819 
εϑί, ἢος οσοπϑίδί, οτἱΐ ροϑί ἔπηθσα ἰθπιρὰβ; (ΠῚ 
1 δου, υἱ ρᾶΓ 6ϑί, ββάθοβ Ἔχοθγηθί 1η14018, ΘΟ ΠΡ 1η- 
βοηί68, οἴ Ἰάοηδὰ ουΐϊαας τοροηάοί." Τῆδ αἰ8ς6}0}68 
ΒΡΘΔΚ δοοογάϊηρ' ἴο {Π6 Ορ᾿ὨΙΟΠ 5 οἵ {Π61γ πδίίοῃ, ψῆο 
με] ονοα (Πδύ αἱ (πΠ6 δάνοηϊ οὗ [6 Μοβϑβιδῇ, (ἢ6 ψόογὶα 
ΟΣ] 6 ἀροϑίγουϑα, δηἀ ἃ ΠΟῪ οπ6 ἔογπιοαὰ (ὉΥ ἃ 
βογΐ οὗ παλιγγενεσία) ἴο Θηἄμυτγα ἔογ ἃ ἰπουβδηἃ γ6ᾶΓ8. 
566 [ρμιίοοίῖ. ΤἼ6 ἀἴ5ς61Ρ}65 ἴοο ἐποιρῇΐ ἐπ {π6 ἀ6- 
βίγυσίοη οὗ ἐς Ταρ]6 ψουἹα θ6 ᾿πηπηοϊδίο Υ 5ι16- 
σΘΘα6α ΡΥ {Πς ἀεδδίγαςίοη οὗὨ (6 οἹά, δηά [Π6 σοπι- 
᾿ηϑησοιηθηΐ οὗ ἃ πον μοῦ]. Τί σημεῖον; ΤΉ τὴ8 
ΡῈ ψ6}} 1]]υδίγαϊοα ὈΥ ἃ ραββᾶαρα οἵ ϑοόρῆ. (Ἐα. Οὐἱ, 
94. σημεῖα δ᾽ ἥξειν τών δ᾽ ἐμοὶ παρηγγυία, Ἢ σεισμὸν, ἢ 
βροντήν τιν᾽, ἢ Διὸς σέλας. 

4. βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήση, 4. ἃ. “848 ἐΐο56 
Ψ}}} ἀο, οἰἴμοῦ ὈῪ βργοδάϊηρ δγγοῆθοιιβ δπᾶά υἢ- 
στοιηάρα ορίπίοηβ δρθουΐ {π6 ἀδϑίγαςίίοη οὗ {πε Τοπι- 
ΡΪ6, δη ἴῃ δάνϑηϊ; δύ, θνθῆ ὈΥῪ δβϑιιπηηρ ἰο {π6π|- 
Βοῖνθβ (6 σπαγδοίογ οὔ Μαββίδῃ. 1 5}18}} γοΐυγῃ 
(ἰπὨουρσὶι ποῖ υἱδὶδέψ) δ 16 ἀσδβίγαοιίοη οὗ ψεγυβα- 
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Ιοιη." (ὐοἴηρᾶγα νϑῦ. 235. γοίβίεϊη οἰἵθ8 ἃ 51 }}}ὉΓ 
ΡῬδββϑᾶρθ οἵ ΜοβοἊοῆ. 14γ]. 1, 26. φυλάσσεο, νὴ σε πλα- 
νάσῃ. 80 πηοῦ [Π6 τηογα νἱν  αἰγ ἄοο8 Ὁ γβ ἀδρίοϊ {Π6 
βαάποίοηβ δηά πηριάήθηςα οὗ πηροϑβίοσβ, αηά ἴῃ ογάδγ 
ἴο τιογὸ οβδοίυδιγ γος 8}} (Π6 πιιηἀ5 οἵ ἢ15 [ὉΠ] ον ο 8 
ἔτοπι {ἢθπ, ἢ6 σοΟΙηΙη6Πη668 [ἢ18 ΒρΘΘΟἢ ψ1}} τη] οη- 
ἴῃρσ ἐῃο86 οι ἢ, ἰῃ νϑγ. 24. (418 ψευδοχρίστους. 
(Κυϊπ.) {6805 ργεΐίδοθβϑ 18 δῆδυοσ ψ ἢ σδυίςοῃ8, 
βίηςα {Π6 τηϊη 8 οἵ ἢΪ5 ἀ18010]65 γοσθ οσσιριθα ὈΥ {116 
ΘΟ ΠΊΟΠ ογγογ οὗ ἴπ6 768, δηά {πο γ ἰδηςιοιὶ (Παΐ (Π6 

᾿ Μεαββίδῆ ψου]ὰ θ6 4 νἱοίογιοιιβ σοπ 6 ΤῸ οὗ [6 ἀἰοη- 
11165, 8ηα 411] {ῃΠ6 ψ ΏΟ]6 ὑπϊνοῦβο ψιἢ (Π6 ΠΟΙ ΘΌΣΙΥ 
οὗ ἢ5 γα ρΡἢ8 ; ΔΠη6 ψιΠ4], (Πα ἔγοσα {Π 686 ἢ 5 νις-. 
ἴοΓ658 ψουϊα ἅγίβ6 ἃ γοὶσῃ οὗ [Π6 τηοβί ργοίουηα ρϑᾶςθ, 
ἴῃ ψ ὨΙσἢ [6] 1ΟὙ οὗἁἨ [86 τηοϑὲ Θχαυ!ϑ1ι6 Κἰπα ψοι]α [6 
{Π6 ροτγίίοη οὗ ἰῆοβθα ψῇῆο β8ῃοι!α ρᾶγίο!ραίθ ἴῃ ἢ 18 
βονογτηπηθηί. ΤΥ {πουσπι, (πὶ ἐΐθη ΠΉΔΙΪΥ ΟὨΘ 
ἔσι6 οἰρίοῃ (1}} ἀϊββθηΐ γοειηονοά, δηὰ 1Δοἰδίγυ δηὰ 
1536 ρσόρἤθου ἀσβίγου θα) νουἹὰ οσσιρυ τ 6 ᾿γἢ 016 
την 856. ΤΠδί {Π|8 δάνοης νουϊὰ Ὀ6 ἀρ αν οά ὈΥ. 
ΒΟΠῚ8 πιαηϊοδέ δὶρη.5, ΟΥ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΙΤΥ δνθηΐβ, ὈΥῪ 
Ψ ὮΙ ἢ Π18 Δρρδάγδηςα [0 ἴαἶζα ροββθβϑίοῃ οὗ ἢϊ5 ΚΙηρῤ- 
ἄοιῃ νουϊὰ Ὀ6 τπηδηϊοοιοα, ννᾶ8 {ἢθη, δΔη4 ᾿Ιηἀδρα 18 
ον, (π6 τϑοοὶνθα οριηΐοη διποηρ 6 26 )}8. ψη]οἢ 
᾿)48 δθῆ Ὄχϑιηϊηθα δηᾶ αἰβουιββθα ἴγσοπι (ἴ6 ΒΌΘΙηΙ- 
οἱ νυ ηρ8, πα (6 ὨΙδίοῦΥ οἵ ρᾶϑί ἀρ68, ὈὉΥῪ ΟἾἸθᾶγ, 
Οὐ5. 8δςγ. 671. 38ᾳάᾳ. (Βοβϑημ).) 

ὅ. πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 1. 6. ΡΓ6- 
ἰεπάϊηρ' ἰο "»6 Χρίστοι, μαμ δ τν ΓΩΥ Ὡδίης ἃἂηὰ οδᾶ- 
Τασῖοσ. Ῥοἰβίθιη σοιηραγοϑ 1ςοϊδη. Ἐνινίβο. 15. 
γόητας ἄνδρας ἐπὶ τῴ ἡμετέοω ὀνόματι πολλὰ καὶ μιαρὰ 
πράττοντας. ΒΥ ἰδδῖ πδιηα ἴΠ6 «{6ν} υπαἀογβίοοα ἃ 
υἱηάος ἰἰδογέαξϊ6. Δ ΊΧΟΟνΟΣ ρῥγοΐίδϑβοα ἰο 6 βυςῇ 
αϑϑιτηθα (86 παπιθ οὗ Χρίστοι, ἀπ 1τ0ε76 ψευδοχρίστοι. 
Τῆηδὶ [Πα Γα ΜΟΥ ΤΏΔΩΥ ΨΏΟ διγορδίθα [0 {Πριηβαῖν 685 
(Π4ὲ οἰαγαοίθγ, οί [6 ϑδοσιρίαγοβ δηὰ «οβερἢ8 
(οϑιΠ{{ὺὐ. ὅ66 7908. Β. 2, 13, 4. ὃ ὅ, 20, ὅ, 4. δι 8, 10. 
ὃ. 1,0. ατγίουβ Ὄχδιρ]68 ἅγα δἀἀυςοα ὈΥ (ὐδιηου. 
ΗἩδιηηοη, δηά Οτοῖϊι8. Επιμ. τηθηςοη8 διπηοη 
δηἀ Μοηδηάθι,, ϑαπηαγιίδηβ. 
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8. μελλήσετε ἀκούειν πολέμους, δ εἰδίο! ἡ ἢοτγα- υη- 
ἀσπίδ 8 ἃ ΨᾺΓ τὴ δῆ ηθ6ἀ 1ἢ 205. 18,9, 1. Οὐ {πὲ 
ἀκιὰς πολέμωόν ἢδ Ὀ1188 .08. 90, 8, 8. 566 41301, 2, μ6. 
Τὸ 1}}}8 Ἀισβοηῇ. γοίσγϑ {π6 ὅδαν ὁ} α τυαν'᾿ ἴτοτη (αἱ, 
ψβοη Πα οπμαθανουγοα ἴο 866 ὉἘΡ [146 πάρα 1π (ἢς 
ΤθιηρΪδ6. 
.6. δεῖ γὰρ πἄντὰ γενέσθαι. Οτοί 15 τοῖο {Π6 δεῖ ἴο 
6 σουηβθὶ οἵ (ὐοα, ν βε}]ν ρογπηηρ᾽ ἰῃ6 6ν}}5 [ὸ 
ψ ΠΠΟἢ ΘΠ ΒΡΟΠΙΒηΘΟΙΙΒΙῪ ἰμεέεα, {πὲ 8. υβεῖοα 
τρῆς ΡῈ 186 ἴΐοϊα ἀρραγεπί. ὅθ αἷδο Βευρ. “ἀπά 
Μαϊάοπδ. Βαϊ ρεγβάρϑβ 11 πᾶν Ὀ6 βυῇλῇοϊοηε ἰο οὉ- 
Βοῦνο, ψι ἢ Κυϊποεϊ, Π84Ὁ ἘΠ18. 16. ἜΧργθββθά μορμίατγί- 
εν", Δ (Π6 ρἤτγαβα 18 ποῖ ὁ θῈ ἴοο τιοῇ ργαββθθά. 
Ι δαά, Ῥοϊγφη. 1, 892, Φ. ἀναγκὴ γὰρ αὐτὰ συμβαίνειν. 
δορῆ. ΡΆ1]. 1498. λέγει σαφώς αἷς δεῖ γένεσθαι ταῦτα. 

6. ἀλλ᾽ οὕπω ἐστὶ τὸ τέλος, ᾿. 6. ἴῃ ἢπαὶ δηέ [οί] 
ἀοϑίγυοσίίοη οὗ ἴῃ ἐ6Πρ]6 δηά {ΠῸ ον ϑῃ ϑίαιθ. 8 
ἴο 1Π6 ρήγαδο, ΜΥείβίθιπ σομηραγοθ Ηοηι. [1]. β. 121. 
τέλος δ᾽ οὔπω τὶ πέφανται. Μδη1].1, 012. Νδα ἀυπὶ 
ἤπ]8 δἰ δέ : γϑϑίδδαηξ Αοια 6} |8. 

, ἤ. ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος. ) οἰδίο!})͵ Γοίδυβ 
{Π19 ἴο ἴπΠ6 ναῖ8 Ὀοίνψοθη (6 Ποιηδη8 δη4 ΑΓ 1Δ}8 : 
ἀΠπα οἰΐα8 Τοῖς. Α. 12, 8, ὃς 14. 18,6, 7, 8, 84. 14, 
28. 15, 1, 2, ὁ5. ϑιιεοί. Νοσ. 896. Οἰποῖβ σοΐον (ὃ 8ἃ 
ΑΓ Οὗ {Π|Ὸ Ψ6νν8 1 Ῥογϑᾶ δρδίηβί (ἢ Ῥἢ Δα ΘΙ ΡΠ ΔΗ8 : 
δηα 450 οὗ {ΠῸ Ψ96ν}8 δηα (Ὑ8}Π6δη8 δραϊηβϑὲ {Π6. δ4- 
τηλΙΙΔη8. ὅ66 .08. Β.1, 2,12. Οὐομηρᾶγα 208. Β. 9, 
12---16. δες Μῖν. ΕἸΒΙ ον 5 ποΐθ, ἢ οι οα 685 {Π16 
οὈβογνδιοϑβ οἵ Ηδιηπ). δηά (τοί υ8. ΤΠ Ψον 5] 
γε ογβ ἀθβοῦῖθθ, [ἢ 51Π|}} 8 ̓ πηᾶσθβ8, {Π 6 {{π|65 ΝΠΙΟἢ 
8.411 ργθοθάβ πὸ σοπηπρ οὗ (η6 Μεββίδῃ. ϑοῦδγ- 
ομδάκδβος, [0]. 8, 4. ““Π|οὸ ἰδιρογα 6 || ἴῃ πηυηᾶο 
δχοιϊδρυηΐαγ, ρ6η5 οὶ σοηΐγα ρσϑηΐθπι οἱ υγῦ8 σοη- 
{τ ὑτθθηὶ: ἀηραδέϊθ τη] σοηΐΓα Ποϑίθϑ [5γ86}1{8- 
ταυπλ ἱπηονδθυηΐαν." Βγοβοῃιῖ γτὰῦῦ8, βθοί. 49, [0]. 
41,1. “Ὠἰχὶὶ ΒΕ. Εἰθαβθασ ἢ 95 ΑὈΙη8: δὲὴᾺὴᾺ νι 6τγ|8 
Τορπᾶ ΠΟ ΓΆ 56 ἰηνΊ ΟΠ ἰηϑιυγρθηξία, [η6 αἰίοηάα οἱ 
Δϑρίσθ ρεάβπι Μοββίε." Ῥαβικία γαθθδίῃὶ, ἴο]. Φ, 1. 
εἱ 28, 8. “Ἀ. [μον] αἰχιέ : 5[δἴπὶ οὑπὶ ΘΠ ΡΟΓΙΡῈ 
Μοβϑδίθ ρϑϑιϑ νϑηϊῦ ἴῃ πιυηάυπ), οἱ ΠΏΡῚῚ Ρ6Γ- Θδπὶ 
σοηϑυμηθηίαγ."ἢ 
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7. ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ. Τβεϑὸ ψογάβ ἅτε οἴδῃ 
}οἸη64 : 85 ἴῃ 2 (βγοῃ. 920, 9. Ἅεγ. 14.122. 21,7. Απά 
πὸ ΨΜοπάσγ, ρϑϑί!θησα Ὀείηρ᾽ ἀπ αϑι8] δἰεπάδηΐ ὉΡΟὴ 
ἔαταῖπθ. Ο. ΕἋυτί. 0, 10. οἰϊεὰ Ὀγ ειὶπ. Εδιη6Π), 
ἀεί ἀδ ρΡοϑ: 6 π|ῖα βοουία οϑί, αυἱρρὰ 1Π58]0Ὀ γι πὶ οἹ- 
Βογπι πονὶ Βυςοὶ, 8Δ0 ΠΟΒ, Π{ΠΠ 6 ΓῚ5 ἰά θοῦ, οἱ ρτίυαδο 
ΔηϊΩΐ νυ ]ρανογαηῦ πηοσθο 8. 1 146, Τπυογά. 1, 48. 
αὐχμοὶ τε ἐστὶ παρ᾽ οἷς ---- καὶ παρ᾽ αὐτῶν καὶ λιμοὶ καὶ --- 
λοιμώδης νόσος. Μετὰ λιμὸν λοιμὸς να 8 ἃ Βο[( οὗ }γο- 
υδγὸ, οτὶρΊΠ 6} }γ ἀογινοά, 1 5ΒΒοι ἃ 566), ἔτοι Ἡ 68104, 
Ορ. 240. ἐπήγαγε πῆμα κρονίων λιμὸν ὃμοῦ καὶ λοιμὸν. 
Ηρησο ψὰ ποῖ υπίγοαι θη ἢἤπα 8]] 8 οη5 ἰο {18 
ῥββδαρο, οἵ ἰπη4110η8 οὗ . οἴβ. σοιηραγθβ ῬῃΪϊ- 
οβῖ. 11, 7. δηά Ρῃιο, 2, 18,8. 1 44, Μαχ. Ἴγτν. 
1) 155. 290, ὅ. ταυτὴν τὴν γεωργίαν οὔδεις παύει, οὐ λοιμὸς 
αὐ λιμός. Απηά 42ο56ρ}. Β. 4, 6,1. τιμώρους ἹΡωμαίους 
αὐτοῖς ἐπήρατο, λίμον τέ καὶ λοιμὸν ἐπὶ τῷ πολέμῳ. 
Τῇι5 δὴ οἷά βϑαγίηρ,, οὐ, 1 βιιβρεοῖ ογδοῖθ, τηθηςοηϑά 
Ὀν Τηιογά. Φ, ὅ4φ. ἥξει Δωριακὸς πόλεμος, καὶ λοιμὸς 
ἅμ᾽ ἀν τῷ. Πδτα ἢθ (8119 8 (πὲ 1 ν88 ἀουδὶοα 
ψ ΠοίΠοι λοιμὸς ΟΓ λιμὸς ψ͵45. υἱἱεγεά. (Οἰογίδιην {Π6 
ψοΓβ ἀτὸ σοηΐοιπάοα ὈΥ {Π6 δογιθθ8, βεσῇδρϑ ἴτγοπι 
(πΠᾶῦ Ῥϑου τ ἴῃ Ρχγοηπηοϊδίοη ἰθγιηθα [(δοίβιη. 
Ηδπος ἴῃ Πΐοη. ΗΔ]. ρΡ. 177, 84. νόσοι τὲ καὶ λοιμοὶ 
κατέσκηχαν. 1 οσοῃ)εσίυτγα λιμο. Βοί! ψογὰβ βθϑηι 
ἴο "6 οἵ οσοιππιοη οτὶρίη, δῃὰ ἰο ἢᾶνα {Π|6 88πη6 ρϑηδ- 
ταὶ 1464, [δἰ οἵ τυαδϊησ, ρὶπίηρ. ΤΠαὶ (Π6ΓῸ νγ85 ἃ 
ΒΟν ΘΓ ἔδιηηθ ἰῇ {{|Ὲ {ἰπ|ὸ οἱ (ΟἸδυάίυ5, να ᾿θδύῃ 
ἔτοῖη ὨἰβίογσγΥ. [ἢ ψῇηϊοῇ νιον Υ οἰδίοϊη οἰΐδ8 Π) ]1ο. 
(4585. 461. 2708. Δηΐϊ. Φ0, 2, 6. 1)ῖο. (4385. 674. Βο- 
ΓΟΘΟΒΝ ἢ Ε. 64, Φ. Ταςῖῖ. Α. 12, 48. ὃς 10, 14. ϑαοί. 
ΟἸΙαυά. 18. 905. Δηί. 8, 16, 8. 

7. καὶ σεισμοὶ. Κυρκο, Ι,Οα8ηθγ, δηι Μοϊάοθη- 
διδΥ, ἴα Κα 118 πιεέαρἠογοαἰϊίψ οἵ οἷν!] ψατβ. Οἡ 
ΨΠΙΟὮ 86η86 1 ἤᾶνα ἰτγοδίθα τὴ Μαί(ῃ. 21, 10. Βιιΐ 
{Π|5 15 ΘΧΟΘΘἸΠΡῚΥ Ὠδγϑἢ, δὰ ποῖ ἤθγα Δρρ] 1 4006. 
ὙΠαΐὺ οαγίΠπασάκα8 δρροιϊδίη ἰοὸ [ἢ 6 ἀεβογιριίοη οἔ 
οαἸ Δ] ἴου 8 {1Ππ|68 Δηἀ ρτοάϊρ᾽68 15 ορβοσνϑά ὃγ Καίη. 
ὙΠῸ τοίθυβ τι15 ἰο ἴῃ6 (οιῃπιδηίαγυ οἡ 206] 8, 8, 4. 
Ατμ85. 8, 9. 5:ι|. [4]. ὅ, 616. ΡΙΙη. Η. Ν. 86. [ἰ τηιϑῖ 
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μὲ οὐβογνϑά {0 φαγί! αι 68 γογθ, ὈΥ ἴ[ἢ6 ΒΌρογϑί!- 
(ἰ[οη οἵ 6 δῃοίθηΐϊβ, γτοραγάθα ἃ5 οΟἰῃϊηοιβ, δηα 
Ῥοάϊηρ ΡυΌ]]:ς σϑἰ δηλ γγ. [Ι͂π (ἢ15 νίαν, ἵνο οὗ εί- 

᾿ 81061Π᾿5 ΟἸ[Δ. 008 ΔΓΘ ΨΘΓῪ Δρροβιίίθ. Ηροτγοῦσοί. 6, 98. 
Δῆλος ἐκινήθη ---- μέχρι ἐμοῦ οὐ σεισθεῖσα, καὶ τοῦτο μὲν 
κοῦ τέρας ἀνθρωποισι τών μελλόντων ἔσεσθαι κακών ἔφηνε 
ὁ θεὸς. Απά ΡΊΙπη. Η. Ν. 92, 86. Νεὸ νογὸ 81Π|0|6χ 
ΤῊ Δ] πὶ : δι 1) 1030 ἰΔηΐιιπη τηοία ΡΘγοα  τ ο68ῖ, 5664 
Ρᾶῦ δυΐ τη8]118 οβϑίθβηῖο. Ναυηαυδιη υτῦϑ Βομηὰπᾶ 
ἰγαπαϊ, αὖ ποη δαΐυτὶ ονοηΐιβ 4]16υ}5 14 ργοηυηῃ- 
οἰὰπιὶ 65886ῖ. ὙΠ686 ϑαγίῃ]υα Κο8 ὨΔΡΡΟηΘα ρδγίν ἰπ 
1Π6 ἐϊπι6 οὗ (Ἰδιυα 8, ραγΕν τη {παῖ οἵ Νέοτγο. για. 
εοἰϊο98 Ταςοῖί. Αηη. 14, 27. ὅϑδεηρο. Ν. Ὁ. 6, 1. ἃ 80. 
Τλοῖϊῖ. Ηϊ8ι.1, 2. 

ἡ. κατὰ τόπους. Τἢ]5 ΟΧΡΓΘΟΒΒΙΟη 18 ποῖ ἴο Ὀ6 ΓΘη- 
ἀογθα μὀὶυὶδ ἰοσοῦ πὶ, ἃ8 ΤΏΔΩΥ ἱπίθγργοῖ; (80 Καϊη.:) 
μυΐ, 45 Π)ὲ Πίδθιι δηὰ ὟΥ εἰβίδθιῃ οχρίδιῃβ, υαγῖϊδ, αἰΌ6}- 
δὶς ἰοοῖδ, ἠΐϊπε ἱπάρ. ιν οἰβίθιπ {1 Κ8 {παῖ {16 οχ- 
ῬΓΘΒΒΊΟη 15 ποΐ ἴο 6 τϑίδγγθα ἰο οἷν! γα οπΐψ, Ὀαΐ 
ἴο ἔδπηπθ δηα ρϑϑί!] θησθ. Ηδ 5661}8 ἴο ἢδνθ [Κθῃ. 
σεισμοὶ ἴῃ ἃ ἀομόΐζα 5686, 01} ρΡἢγϑίοδὶ δηὰ τηογϑὶ. 
Ηδ6 ρῆνθ8 ἴὩΔΩΥ ΘΧΔΙΡἾ68 οὐἁ {{||8 86η856 οὗ κατὰ, ὈΥῪ 
νυ οἢ 1{ ἀρηοίθβ, μοί υαηϊνοῦβαὶ, θα ΐ οἵξαπ᾽ ᾿ηΔοἤηιϊῖο 
8ΔηἋα ρῥδγΕΟυΪΑΓ ἀϊδι θυ οη. Τη6 ψογ8 ἅγα ἴο Ὀ6᾽ 
τοίογγθα Ὀοῖῃ ἰο λοιμοὶ δηά σεισμοὶ. ϑονεγαὶ [ῃ- 
βίδῃςοθϑ οἵ θοίῃ ἃγὸ δῦονο ἀοίαδιϊθα, [{ 15 ποΐ, ῃον- 
ΘΝ γ, ίο 6 δχρθοίβα {δὲ ἢιβίοιυ βῃου!α γεοογά δὶ] 
οὗ (ἤθη. ὅ66 [μὲ (Ἰοσο δηα ατοῖ. ἃρΡ. Εἰ βου. 

8. πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. Τὶ ψ}}} ταδίογία ΠΥ 
(6ηἀ ἴο (Π6 ΡΓΙΟΡΕΓ ᾿πιογργοίδιίοη οὐ {μ686 ψογάϑβ, 1 
Ψ6 ΒΌΡΡΟΒΘ 8ῃ 6} 1ρ818 οἵἨ μόνον. ὙΠ ἴῃ6 56η86 ψ]}} 
θ6, “ αἱ! {πΠ656 δ δηῖ68, ποννανοῦ ρτίθνουβ, Μ1} Ὀ6 
Ρυΐ {(πΠ6 ΒερΙΠηϊηρ οὗἁ βογγονν :᾿" ὑχτχ1 1[Π6 προόμια τῶν 
συμφορῶν (85 88Υ8 Εθ(ἢ).): Ὀυΐ ἃ ἐφυΐδ ργοίιδιο ρση 
αἐἰγοοϊογὶδ, ἃ8 ἮΝ οἴϑ. ἜΧργ65868 1, ῃΟ ΔρΡΡΟΒΙ(ΘΙΥ οἰ 68 
Ευγτρ. Μεὰ. 60. ἐν ἀρχῇ πῆμα, καὶ οὐδέπω μεσοῖ- 
Οἰδογβ, ἀνθ] πρὶ οἡ [Π6 [6 χὰ] β86η86 οὗ αὐδὴν, τπίθτ- 
Ρτγοί, ““(ἢ656 δοΊΓοννβ ψν}}} ὩΟ ἴπογθ 6 σοπιράσγϑῦ]α ἴο 
(Π6 βιισοο α!ηρ Ο1)68, [πὴ {Π6 ρᾳ1η8 ψ] οἷ ργθοθὰθ 
Ραγ[ ΟῚ ἃΓΘ ἴο ἢο056 οἵ ραγιυγτἰοη 1561. Βιιΐ 
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{18 8Β66Π18 ἰη) 4! ὀου8. ᾿Ωδὲν 18. ΠοΓα, 845 οἴδβη βοῇ 
ἴῃ {Π6 δερῖ. δῃἀ {186 (Ἰ]αβϑ1:ςδὶ ψυγὶ ἴθ 8, 566 [ἢ {Π6 σε- 
πεγαΐ 5636 οὗἩ βανογα ρχιθῦ οὐ πηίβογυ, ψνπείῃου σοτ- 
Ρογϑαὶ οὗ ᾿πϑθηΐαί. Τὴ  όγηιεν 566 η15 ἴο αν Ὀθθῇ 
ἐοπίθηρίδίοα Ὀν Ηοβυςοῆ. ὠδῖνες πόνοι, ἀλγηδόνες. Α58 
θΙΠογ ὑοῖβ. ποῦ {πα οἰἶνον Ῥ ΠΟ] ορβῖ8. πᾶν ρσίνεη 
ΔΏΥ Οἰακδιοαί Θχϑιηρίθβ, 6 [Ὁ] ον ρ πιᾶῪ 6 8ο- 
ςαρίαθ]6. βοῃγὶ. Οἤοορῃ. 207. δοίναζ. πάρεστι 
δ᾽ ὠδὶς, καὶ φρενῶν καταφθορά. δορὶι. Τγαοῖ. 42. ἐμοὶ 
πικρὰς ὠδῖνας προσβαλὼν. 2 5οἢγ!). διιρ}}. 788. φιλεῖ 
ὠδῖνα τίκτειν νὺξ κυβερνήτῃ σόφῷ. ΜΨΜιάθ εἰ δορ]!. ΑἹ. 
794. οἱ ῬυγιΡ. Ηεγδοὶ. 689, Βιιῖ ἴο στονογί το {ἣ6 
ἄρχη, διςο. γοἴ8. σοιηρᾶγοβ Ρ]υῖ. 1,118... ΡΏ]]Ο, 
9, 102, 85. 1 δἀά, Ῥῃμῃιοβίγ. γι. Αρ. 8, 18. σοὶ δ᾽ 
ἀρχὴ κινδύνων ταῦτα. «Φοξβερῇ. 865, 18. ἄρχη κακῶν 
ἐγένετο τουτὸ. Αηα 13Φ. 1. ἀλλὰ ταῦτα--- μειϑόνων ἀρ 
κακών ἐφάνη. Ἑασὶρ. Ιρἢ. Ἴδαν. 989. ἀρχαὶ δ' αἵδε 
μοι πολλῶν πόνων. ἴγμεῖο να πη ἢοΐ δάορί Ματκ- 
απ 5 σοη]θοΐυγα, λόγων, (που ρἢ ἃ βοπηθνῃαΐς 51 π|1}87 
Ραββϑᾶρο οἵ Ριηδγ ᾽υ8ῖ ΟΟΟΌΓΒ ἴο Π16 : μελιγάρυες ὕμινοι 
ὑστέρων ἀρχαὶ λόγων. ΟΡ. 1, 4. 
"9. τότε. ἔην τί Ὀ6 Δ ΚΘ 1 ἃ ΤῆΟΓΘ ἰὰχ 86η56, 
(οι εἶγεα ἰδέα ἐεπιρογα. (ἘΟΒΘηπ).) ΕῸΣ [Π6 δνδηίϑ 
νν ὨΙοἢ ἰοϊονν, Ὠρροπθα ραγεΥ δεούονε ἰἢ6 αὔόονθ- Πδγ- 
ἐϑιοά οαἰδη 1165, ΡαΓΕΪΥ αὐ ἐδ δαηῖο ἐΐτιθ τ Ἰ ἢ ἸΏ θη. 

.. 9. παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν ---- εὐἱἱἑ ἀεἰζυον' ψοι 
οϑον ο. 80 Ζεγοιη, 1δ, 4. “. εἰς ἀνάγκας. Θλέψις ἠ6- 
ποίε8 4] βογίϑ οὗ ρειβϑοι(οῃβ 8δη4 4] οὐ! 5, Ορργεϑ8- 
ϑἰθῃ, σομβίγαϊηξ, ἄο. ἘῸΓ [Ὁ ργορογῖὶῃ κἰν δ οοηῖ- 
»τεδείοη. ἨἩδδβγοῖΐ. θλίψις, στένωσις. ὙΠΟ ἔβοείβ δά- 
νεγίεα ἴο δῖἴϑ δσουγαίοθιυ ἀθίδ]θή ἴῃ 16 ὈΠον Πρ’ 
ποΐο οὐ ΠΟΥ - Ἴἢα ἤγβε (ἢ γιϑιαη8 ογα ρογβρα- 
ὀιυϊοά. Ηδον. 9,82, 88. ΤΏ 6559. 9, 14, 15. 1 Ῥεῖ. 4. 192, 
ἈςίΒ 46,11. ΤΒΕΟΥ ψόγὲ ᾿ππργβϑοηθά. Ῥείογ, Δοίβ 4, 
8. Ῥεῖ! δηὰ 848, Αςίβ 16, 49. 2 (ον. 11, Φ8. 80 
αἶἰδο Αοίϑ 42, 4. 26,10. ὙΠΟΥ ννογα θεδίδη ἰῷ (ἢ 
δΥηδροραθβ. Αοἰϑ 16, 28. 24 (οι. 11, 29, 45. 
Ἀσβ 18,40. Βιοιυριι Βείογε (συηοὶϊβ. Αοῖβ 4, 8, 
ὃς 6. 8,8. Βοίοτο Κίηρβ. 12,1, 2. (ἀπά Ραμ] -δηά 
Ῥρίογ δοίογα Νβιο" Βοΐουταε Ευϊοτθ: δ Ῥείογθ 

ΝΟΙ,. 1. 28 , 
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(α]1Π|ο, δ κ, δηά Ἰἰθβίιιβ. 18, 12, 28, 83. 2ὅ, 0. 
ΤΟΥ ψογο ΚΙΠΠεἀ. δίθρῆθηῃ, Αοἰβ 7, ὅ9. ψαῖηθ58, Αςίβ8. 
190, ὁ. ὅὃο Αοίβ 992, 4. Γαςι!(. Απηπηδϑὶ. 1ὅ. Ψψυβίη Μδγ- 
γι, Πιῖα]. γγρ. Ρ. 284. ὙΤῆον ννοῦθ. ἀο] νογοα ὑΡ. 
ὈΥ τοῖν ρᾶγοηΐβ δης γοἰδιίοιβ. “ΓΑΙ. ὉΡῚ δυρτγα. 2ο- 
56Ρῇ. 7. Ὁ. 110. 4. ο. 10,18. 1 688. 2, 14. [(51|}γ, 
ἢον αοἀ ριδβογνθα ἢ18 βογνδηΐβ, ΌΥ 16 σγαϊϑδίπρ οὗ 
186 ἢϊβί βδίθρα [ὉΓ ἃ 51:14}} δρᾶσθ ὈΥ (ὑδϑέια8 (δἰ ίτ8. 
νοι ράνα (ἰπ6 ἴον ἐβϑοαρθ. ριρίιδη. ἀβ πηθῆβ. εἴ 
οηά. ὃ 15. ΑἾδο 4. Ρ. 821. {05. “4. Β. ὸ. ὦ, 99. 

Ἑάϑεῦ: Εςοὶ. Ηἴ5ι. 10. 8, 6. ΟΥ̓Β10γ.) 
., 9. ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς. Α5 πον αἀΙα δίορῃοῃ, «4168, 
ἄχεα. ; ᾿ ' 

0. ξσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων. Νοῖ Ὀγ Ψ6ν}5 ΟὨΪΥ, 
θυϊ ἀΘΏ11|65; ἃ5 Δρροαᾶγθα ἔγοπὶ ἰἢ6 ρογβθοιυτοη 6χ- 
εἰιεἀ Ὁγ Νεγο. Τα σοηξοιηρίιοιυβ τηδηπογ 'ῃ ἡ ΠΙΟΝ. 
ιη6 ΟΠ εἸβεϊδηβ γα πγθπιοηθαά ἴῃ {6 ΟἸδββιοδὶ Ὑ ΓΙΙΘΓΒ, 
οὔ τὶ ἀδγ, 15 6 }}] Κῆονῃ. Διὰ τὸ ὄνομά μου, ἴοτ ΤΩ. 
Β8Κ6, 1. 6: ἔοσ (Π6 58Κ6 οὗ τὴγ τε]! ρΊοη. 

10. σκανδαλισθήσονται ---- ΝΝ}}} Δραηἤοη {ἢοῖγ (ἢ γ}8- 
(ἰΔῃ Ργοΐίβδδίοη. Οἡ {118 ψογὰ 1 να Ὀθϑέογα ἰγϑαῖθα.. 
Τηυ5 Ῥθγρο  ιβ, Ηεογπιορθηθβ, 196 πγ88, ἃπὰ τΔΗΥ 
πΊογο, ἀουδί16585, ποῦ οὐ γϑοοϊαὰ. .ὅ66. ἴθ ποῖίθ οὗ 
Οτοί. ῤ 

10. παραδώσουσι, καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους, 1. 6. ὈΥ͂ 
ΤΡ ΚΟΠΙΠΩΝ δΔηῃα ἀο] νοτηρ ὕΡ εδεῖ οἰμογ ἰο ἀδαϊῇ. 

ὑπ γ Π}1118 νν6}} ΘΧΡΓΟΒ568 [ἢ 15 Ὀγ {Π6 ρρηστγαὶ ρἤγαβθ.. 
ὑπὸ τῶν οἰκειοτάτων πολεμηθήσονται. Οχ,Γοί8 ΟΧΡΙΔΙῺ8 
1 οὗ {π6 προκνέαέος Ὀφιταγίηρσ (η6 ἔγμο Οἠγιδέϊαμδ, 
Κον Ὠοη6 (5805 6) ἃγα πηόουθ᾽ ὈϊΓ(6Γ Θηθπ 168 0 ἰσὰ 
τοὶ ρσίοη (᾿δη {Πο056 Ψῆο να Δρδηἀοηθσᾷ 11 : οἰΐϊμοσ Ὀ6- 
οᾶι86 (ὐοα ἀνοηροβ {{Ππ|πεῚ|. οοπμέεπιρέ Γ᾽ ἐὴα ἐρἀξ, ὈῪ 
Ρογη της {Πθ ἰο [4]] ἱπίο {86 στοββθϑὲ τηθηίδὶ. 
αἀαγβκηθδο; ΟΥ Ὀδοδιδα (ΠΟῪ οὐδέ ποίῃίηρ ἰῃδι τηὴϑν 
ἴσβα (θη) ἔγοηλ βϑιιϑρίοίοη οὗ αἰἰδο;ηηθηΐ ἴο {Πεὶγ ἔογ- 
ΤΟΙ ὈΓΙΠοΙμ168. ΟΥ {Π686, δηὰ οἵϊιθγ εν}]8, Ομ γίϑὲ. 
ἔογθ Γ 8. {Π|6πῈ, [ἢδὶ (ΠῸῪ πιῶ Ὀ6 {Π6 δοίίον ργε- 
Ρδιϑὰ. " ἔοι (18 βδγ8 ΕθιΠγ πιὰ8) τὸ ἀπροσδόκητον 
εἰωῦφ ἐκφοβεῖν καὶ ταράττειν" προομαλίξει οὖν τὸν φόβε» 
διὰ τοῦ προαγορύειν τὰ μέλλοντα δεινὰ. 
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11. καὶ --- ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, ““ [136 (ΘΔ ἢ 6 Γ5 
8.4}} 8.86. Ἐοβϑηηι. ᾿ἱπίογργθίβ {Π15 οἵ Οληιβέξα δ 
ἐλεηιδείυος ; 885 ἀοο58 Ευ(ηγιη8. Υοὶ 1 ἀρρθᾶγβ 
ΡῬγοθαῦ!ο, ἴτοπι ΠΊΔΠΥ ρ488ΔρΡῈ8 οὗ “οβορῆυβ, (Πδὲ 
1686 Ψ ΘΓ υὐειῦδ, Μη ο Ἔχοιϊίθα [Π6 ρΡΘΟρ]6 ἴο ᾿πβιιγγθο- 
(ἰοῦ, νι τῆς ρῥγοπῖβα οἵ ποὶρ ἔγοπῃ Οοά ; προ 
ψῃσἢ σοηβάθδηςεσ, ἴΠ6Ὺ ἀπάογίοοκ τἢ6 Ψψγ δρϑιηϑβέ 
16 Κοιηδη3. 008. Β. 9, 16, 4. ὅς 17,.8. 20, 8. Δηὰ Α. 
20, 8,5. 1 πᾶν, Ππονανοσ, οχίθηδ ἰο (ἢ ΓΙ δι: 858 
αἶβο, ῆο, ονθὴ 1ὴ (δὶ δαγὶν ἂρθ, δὰ βδριιὴ ἴο 
διϊενουβὶν σογγαρὶ 1[Π6 οτποιϊοχ ἀοοίγηθ68. Οὐτοίυβ 
᾿ηϑίλῃς 68 Ηγηηθηδοιι8 δηά  ΡμΠδία8, δίπηοη ΜαρΊΙ5, 
Οατγροογδίθϑ, (δειηίῃυβ, ΕΡίοη, δηα οἱ θ γβ8. Ὁ 

12. διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ἱ. 6. ἸποΓοᾶδ6, Ὀ6 
ργονδίϑηις. ΤὭογο β6θιη8 ἰο 6 ἃη ἐπηϊϊδίοη οὗἁὨ ΕκιβθὈ. 
0. 6. ὅτι αἷ ἀνομίαι ἡμῶν ἐπληθύνθησαν. Ἐοβοηῃ). οχ- 
Ῥ αἱ ηβ ἀνομίαν, ἐαποξϊοη, ζαοίίοις “ρέν" 1. Βιιὶ (18 ΒΘ 6 ἢ 8 
ἴοο σοηῆηρα 8δη ἰηξζογργοίδιίοη, [0 866η15 ἴο τγϑΐδσ 
ΘΒρθοΙΆ ΠΥ ἴο ̓ η]υϑιϊοςο, σγαοὶῖν, δηα Περὶ] ν!ο]θῆςα. 
ἱ. 6. (Π6 ρεοιβοουζίοη δηὰ ἐγεδοῆογν οὗ ἰῃ6 Ὀδίγδυοθσϑ, 
Δη4, 1ηἀφ664, νὶςα οὗὨ ὀνογν Κιίπά. 

12. ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν παλλῶν. Ἴπα τηυζυαΐ 
αἴὝδοιίοη δηά σοηἤάδηοο οἵ πηοϑὶ ψ 1} στον ἰαϊηί. ΤῊ 8 
16 (δαγ8 Βα ἢ γ 1.8) [ἢ6 ψογϑὶ οὗ 4]}} ; [δ΄ (6 Ὺ ἤανα 
ποί ἰἧς σοηϑοϊδίοη οὗ πιαΐυ 8] αδοίίοη. Βα {πον 
δαὶ} 566 {Ππϑιηβοῖνοβ (ἰπίογργεῖβ γ᾽ εἰβίθ ἢ) Βαίγαγοά 
Ὀγ τΠδὲγ. πϑαγϑϑὺ φοπηροίίοηθ, ΠΟΥ Ψ1}} ἢο ΙσηροΣ 
ἐγυβέ σὴν 056, (Ὡ6Υ ν}}} βίαν ἴο οοηδυϊ ἔοσ {π6η]- 
βεΐνθβ ΟἿΪΥ, ἰθϑί, Ὁνὺ Ἴσοηξεγγηρ βοηθῆ οὐ (δ υη- 
σταιοίῃ), ἐπα γ ποι ἃ θυΐ Ρυΐοἤ 486 ΘηΠΥ, οὐ τηῖρῃέ 
δἰ ἰεησιη ἐἰποιμδοῖνοβ σοπια ἰο ψϑηί. 1 ΠΘοργ͵δοῖ 
ἢ)8 Ὀθαϑι Ὁ} οσρεοββϑα [ἴ : ἐκθηριωθήσονται οἱ ἀνθραί- 
ποι, ος μηδὲ πρὸς τοὺς οἰκειοτάτους σώδειν ἱκμάδα τίνα 

᾿ ἀγάπης. Οτοίϊυ8, 8η4 δβοδλθ οἴῃογβ, δχρίδίῃ 1ἴ το γα 
βοηογα!ν (δῖ 1 {πϊη}κ 1688 ργοροῦὶγ) οὔίγμο ΟΠ γί βύδη 
Ρἰοῖν, διθγδοίηρ (ῃ6 ἰονο οὗ σοά, δηά πηδὴ ον (οὐ 5 
Β8 Κα. ἐν ὦ 

18, ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. Κυτεδ, 
δη βανογαὶ (ὐουημηοηϊδίογϑβ, ἱπίοεργαί {Πϊ5 οἵ {86 ἦ6- 
ἰτυσίίοη οἵ εγυϑαίθμ, δηδ ἐπ 6 γ δῆϊγηι, ἔγοπι Εμυδοῦ. 
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Ἢ. Ε. 8, ὅ. τῃδὲ βενθγαὶ, ψίιο ἴοοῖ τεῆιρα αἵ Ῥόϊ]α, 
αὶ [Π6 τηουπίδ!ηο0ι}8 Γορίοη οὗ [6 σ8ρο01}18, ΘΓΘ ΡΓΘ- 
δογνρᾷ ἴῃ {Π6 πδίϊοιδὶ γαὶη. Βιυΐ {18 Β6 618 ἤδγβῆ. 1 
Ῥγϑίδυ, ψ τι ΟἾΠ6 ΓΒ, 8485 Βγυρ. Βοβθηπι. Κυΐϊηοαὶ, δπά 
τοι, ἴο (Κα ὑπομείνας εἰς τέλος ἃ8 ἃ ῬΓονοΓΌΐΑὶ 
ἔογιη]α, ἀδηοίίηρ, ἴο ρογϑιϑέ ἢ σΘηΒίδπΟοΥ, ἱ. 6. [0 
ἢρσθι τἴ ουΐ 48 ἃ ροοά 58ο]αογ οὗ (Ἰγίϑι. 80 ὙΒοορπν- 
ἰδεῖ Ἔχρίδίηβ [(: ὁ δὲ καρτερικώς φέρων καὶ μὴ ἐνδοὺς 
πρὸς τὰ ἐπαγόμενα, σωθήσεται ὡς δόκιμος στατιωτης 
ἀναφανείς. Σωθήσεται Ψ1}} 5], ΠΥ 4} Π6 Φθ] το 
ἈΜΏΙσΏ (ΟΠ ΓΙΒΕΙΔ ΠΥ σδη ἱπηρατί το 1(8 {411} [8] ΧΙ 
Ἰονγθγϑ, Ὀοίἢ ἰη 1818 16 δὰ τη (ἢ6 ποχί. (Ἐ οβϑῃπ,. 
8δηα Καὶ.) Οπ {ἰ|ὸ ἔτι ἔογεα οὗ {18 νσογά 866 δῇ 
ΔολίγαὈ] 6 ποῖθ οὗ Ὁ κ. Μῦν, ϑογῃ. 2, δ48---7. 
. 14. κηρυχθήσεται ---- εὐαγγ ΄λιον, 1. 6. τηγ. Βα] Ιρίοη 
5841 6 ρτγοπιυϊραίοα ἐν ὅλη τῇ οἰκουμένη. "ΓῊ]5 18, ὈΥ̓͂ 
τηοβὲ (ὐοπηπηοηΐαίογβ, δχρίαϊηθα οὐ {6 Πογιαη θηι- 
»ῖγε; ἴορ ψῇῃϊοῦ (ῃθγθ ἃσθ βυβοϊθης δ Πογ 165. 
Ῥακα ὦ, 10. ὅ6ε ΝΥ εἰβίθι ηβΒ ποῖθ. Φοβερῖν. 1908, 10. 
εἰς πᾶσαν μερίδεται τὴν οἰκουμένην. Τγουγρ. [,. 0. 149, 
80. πᾶσαν τὴν οἰκουμένην περιπλέοντες. Βαϊ {Π|18. 18 
Ὠοΐ ΠΕΘΌΘΒβαγΥ ἤσγθ. Βαβι 68, {6 ΓΘ 19 γθᾶβϑοῦ ἴο {Π|ΠΚ 
{παι (τ βιδην Δα ὈΘθη ἐμ6η ῥγοτηυραῦθα 0 γο- 
πἴοηϑ ἢ ϊοἢ [ογμθα Ὧο ρατγί οὗἁὨ τῆς Βοπηδη δΏΡΙΓΕΟ. 
(866 {πὸ Εἰςο] θ5:αβιὶςσαὶ Η 8ἴογιΔη8.) ὙΤΠ6 οχργοβϑίοη 
8 ὠνρογδοίξοαί, δια βρη ῆεβ ἃ οοπδίἀογαδίο ραγέ οὗ 
{Π6 τουγίά. ΜΘ ἡ οἰκουμένη ψὰ5 υϑοα [ὉΓ Ἐἢ6᾽ 6ἴη- 
Βίῖγθ, ὅλῃ νν88 ἤἥγβ Ὄχρ ϑϑδϑά ὈΥ δ ἢγροίθόϊα ; τῆθη 
ἥμετερα, δῃὰ {Πεη Ἰεῖδ ἰο 6 υπάογβῖοοά. ἘΠουρΗ 
δοπηοίίπιος 16 ψογά8 ὑπὸ τών Ῥωμαίων, οΥ ὑπὸ τοὺς 
Ῥωμαίους, ΜΕΙΘ ΒΧρΓοββοά. ΤΉΘΓΘ 18 8 γϑιδγκ}} 6 
ῬΒζάθο τῇ .005. 1208, 18. ἐκ πάσης τῆς ἴδιας οἰκουμένης, 
ἔρότῃ "8}} Πὲς ρᾶτὺ οὗ 1ῃ6 Βοιηϑη εοἰρίτο ψηϊοῖ ΨΈΒ 
δσασν ἢΪ8. “[{ ἀρρθάγϑ, (βϑαγ8 Ποαάτίάρο,)}: ἕγοια. 
ἴπ “τοδί ᾿σγράϊθ]α τϑοογβ, {Π40 τῇ6 ΟΌΒρῈΣ νγ88 
ΡΙΒδοπαα ἴῃ Ιάἄμππιηρα, ϑγεία, δηά Νίεβοροίαμηία, ὈΥῪ 
Ψυάς; τη ᾿εΥΡί, Μασιηοσῖςδ, Μαιιγιδηϊα, δηα οἱβοσ 
Ραγίβ οἵ. Αὐγρα, Ὅν Μασ, ᾿δίπιοη, δὰ Φυάὲ; ἴῃ 
εμτορῖα, Ὁν (ὐπαβοοβ απο ἢ ἀπὰ Μαιΐδ8 : ἐπ 
Βοπία», (Λαἰδίδα, δηά {πε πεὶρηῃθοιγίηρ; ρατί8 οὐ Α513; 
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Ὅν Ῥαίογ; ἰῃ τΠ6 ἰογγϊίογιο8 οὗ [ἢ6 δανθη Αδιδξὶς 
ΟΒὨυτοθοθ, Ὀγ Ψοῆπ; ἴῃ Ραγίῃϊα, Ὁ Μαΐου ; ἴῃ 
ογιῃία, ὈὉγ ΡΒΠΙΡ δηὰ Αμάγον ; ῖὰ τ(ἢ6 Νογίογῃ. 
8η1 ϑίθση ρᾶγίβ οἵ 4.814, Ὀγὺ Βαγίμοϊοιηθν ; 1ἢ 
Ῥογβια,. Ε. διπῖοι δηὰ Ἅπ646; ἴῃ Μράρα, (δγηιθηίΐᾳ, 
δηἀ βανεγαὶ Εδϑίθγῃ ρᾶγίβ, ὈῪῚ ΤΠ ΟΠη88 ; {ΠΟ ΡὮ. ἔδῈ 
νᾶβί ἰγδοί γοτι «6τγιβαίθι γουηα δθουῦ υηΐο {ΠῸΥτῚ» 
ουπ), ὈΥ Ραμ]; 88 4180 ἴῃ [}{|ν, δῃ ὦ ρῬγΟΌΔΡΙΥ ἰῃ 
δραίη, (ὑδ}, δῃαὰ Βυϊίδιη: ἴῃ πιοϑὲ οὐ ψ ῃίοἢ μίδοδβ 
(ἸΠγιϑύδη σμυγοῇθ8 6 γα ρ]δηϊοα ἴῃ 1688 τμδῃ {Ὠιγίν 
γϑδῖβ δίϊοσ ἰΠ6 ἀδδίῃ οἵ (γιϑέ, ν οἢ 48 θέον {Π6 
ἀδϑίγαςίίοη οὗ Ζ6γυβα 6 πι.᾿" τ πρρπςς 

14. τότε ἥξει τὸ τέλος. ΟΥ̓ {πὸ ΨΔεν βῆ ΟἿ δηά 
βίδίβ. (ὈΡίβς. Βιυρ. δά δι.) “ΓΠπα θη οἵ (σα β 
λιάριπηοδηιβ ἀσαϊηβί 16 9618} ἡδίίοη. ΕΖεκ. 7, ὦ, 
δ »»Ὀ. (Μεάβ6.) ες 

15. ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως. Ψ650υὲ 
ΠΟΥ͂ Ρτοσοϑαβ ἴο βίον Ὀγὺ ψῆδί ΒΙΡ8 ἢ18 ἀ150 168 
ΔΠα {οἸ]ονογβ ταὶρϊ Κηονν [86 Δρργοδοῆϊηρ γυϊη οὗ 
{Π6 615} δίδίθ,. ἢ οσάογ {παι ΠΟΥ τηρηϊ νοὶ 16. 
(ομηρᾶγα νογ. 8) ὃγ. οαάμᾶχε ψ6}} οὐβδγνδθϑ, 
(πὰ “410 15 Τα] ΔΓΚΑΌΪῈ (Πδξ, ὈΥ (πὸ. δρδοῖαὶ. ῥσγονὶ- 
ἄδῆςε οὗ αοά, δῆσον {6 Βοιηδῆβ, ππάογ (ἰθβίίιι5 δ]: 
ἰ.9, πιδάβ (ποῖγ ἢτγθὶ δάνδησθ ἰοσψαγὰβ «6Γ0 8861], 
{πον βυάάσηϊγ νι πάγον ἀρϑῖη, ἢ ἃ πηοβὲ ἀποχμοϑοίθῇ, 
δῃα ᾿ηἀοοα ἱπηροϊ ς πΙΔΠΠΘῚ ; δὲ ψηίοῖ Ψοβθρἢ 8 
1681 68 ἢ]5 50 ΓρΓίδδ, βϑῖποα (Π6 ΟΕ πῆρπὶ ἴπὲπ πὰνο 
ὕδθῃ θβϑ1:}ν ἰακθη. ΒΒ. 1Π15 ΤἸΠ6 88 (ΠΟῪ βάᾶνο, 88 ἐξ 
ΕΓ, ἃ βἰχηδὶ ἰο {Π6 (ΓΙ δ Ι8Π5 ἴο γρῦγο; ψ οἷ, 1 
Γαζασα ἰο {Π18 δάμη σηϊίοη, τπδῪ αϊά, βοπια ἰσ Ρε] 18, 
δηαὰ οἰποῖβ ἰο Μουὴι {ἰράπηυ8, αὐὰ τρόγοῦν ΡἈγο- 
βθἴνϑα {πον ᾿ἰνε8." Οπα πιυϑῖ ἤογο ποίβ ἴΠ6 Ηὀοτγα- 
ἴδῃ. Βδέλυγμα 48 {6 ἔοτεθ οὗ δὴ δα)δςῦνα : 28 
[ΚΕ 1, 48. ταπείνωσις τῆς δούλης, ἴῸΓ δούχη ταπείνη. 
Ἐρημώσιν ἴ5 αὐδίγαςέ" ος σομοτείε, Δοτωϊηπὴ 5, ἀ8. 
(6 8ι401118,. ναϑιδίγιχ, .1. 6. (πΠ6 Εοίηδη ΔΙΠΛΥ͂ (ΠΣ 
(οδᾶιβ Ο4}18) στ 118 δηβρπδ δηά {π|ᾶρ68: 80 
ς8}16ὦ Ῥδσοδιιβ {ποὺ ψογα δὲ δὶ] “ὐπ|68 διροϊῃί δῦ ] 8, 
85. Ηεαϊλέπα; Ὀὰς τπδϑγ. ψοῦ . πο ΡῈ ρα λε}ν 80, 
ἀ8 ἐπυαάεγς δὰ ἀεβίγογετθ. 866 ἐπ. σχοοιεηΐϊ. πδίθ 
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οὗ Οτοιυς οἡ {πὸ ΒοΙ σο Βοπιδηογιπι οδδβίγθη β[5." 
Το σῆϊοἢ 1 πιᾶνὺ Ὀ6 αὐ δο οδιὴ ί(ο δα, τπ8ὲ {Π6 Βο- 
τηδη δηδίσῃ, [ἢ6 οαρίθ, βθθπη8 ἴο αν ὕδθη ἀογνοί, 
᾿ἶκὸ πδῦν οἵπογ Βοιηδῇ γἰΐε5. δηα :ῃηβ.{πΠ]Ο ἢ 8, ἔτοτι 
ἀΠοὶς Πογῖς δησοβίοτβ, τἰ6 1 οθἀοθπιοηΐϊδηβ. ὍΤΠ6 
ΓΙ οὗ ϑρατία, ἃ8 ΘΧργοϑθθα οἡ [15 ἤδθνίςθ οὔ 108 
868], ψΟΓΟ απ δαρίο τυϊέὴ α δογρεπέ ἴη 15 ἑαίοηδ, ἀ6- 
ποίηρ δη δἀπιηιχίυγα οὗ ἔογοα δηᾶ οσυπμηίηρ. Τῆδί {Πδ 
Δησίοης 96ν}8 {ποιηβοῖνοθ Ὄχρ δηθὰ {Π6 ραβϑβαρα οἵ 
ΤϑΔΏ16] μογο δἰ ἀ δὰ ἰος (αθουΐ ννῇοβα 1ητογργοίδι οα 
ῃΠ6τὸ ᾶνο Ὀθθη πιδὴν αἰ ἤου 165 γαϊϑθ,) το ἴἢ6 ἀ6- 
βίγυςστίοη οὗ [Π6 ὑδιυϊδὴ δέαἐε ὃν ἐὴα Ποπιαης, 15 σοτ- 
[δὴ ἔγοπι 905. Αηΐ, 10 δηά 11, 7. 

16. ἑστὼς ἐν τόπω ἁγίω. Νοῖ 1η [6 ἐενιρίο, ἃ5 ἴ,. 
Βιυρ. δῃὰ βοπηθ οἴϊιογβ ἱπιοσργεέ (ἔον, 88 Οτοῖίιβ οὐ"- 
Β6Γν68, [πὶ νου ὰ ἤᾶνα θθθη Πο τπᾶγκ οὗ ἐπιροηάϊηρ. 
θυΐ γργεβεηὲ ἀδϑίγυςιοη). Βαῖθοσ ἴῃ τΠ6 παοσροα οο0η- 
3πος, τὰ ἴ[ῃ6 ΠΟΙ. ΤΘΓΓΙΟΓῪ οὐ ἡἸδίγιοῖ, ᾿ποϊυαϊηρσ ποί 
ΟὨΪγ {ἰπ6 οἱέψ, Ὀὰς τ 6 ᾿ϊπδαϊαίο υἱοὶπέψ. ὅδ8ο Κιιίη. 
ΠΟ τοίδιβ ἴο ὅρδηῃμοί 46 υδὰ Νυπ.. Ε. 6690. ὅ66 
830 209. Β. 2, 19, 4. 

156. ὁ ἀναγινώσκων νοείτω: Οὐ,ῳὀΟἴΐ5 σοησοῖναβ ἰῃαὶ 
(818 ρᾶββᾶρα «80 15 ἔδβκϑη ἔγοπι Πδη. 9, 25. δῃά ἴδῖοβ 
115 ΘΡΡΟΠΕΤΕΥ οὗ οὔδγιηρ {Π6 [Ὁ] ον ίηρ γοπλαγκβ 
ου ἴδ Ἰηΐδηΐ οἵ ΡΓΟΡΏΘΟΥ : 

““ Ῥγτορἤθοιθβ ἃΓ6 ἴΟΓΘ ΟὈΒΟΌΓΕΟΙΥ, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ οἰ ΑΥΪΥ 
ἀεἰνεγοά, δοσογάϊηρ ἰο {μεῖς ἀϊβδγθηΐ ἀδδισηδίιοη. 
ΤΕ Ίο. ἐγν ἐμ οοηδέαποψ οὕ ἐΐιδ σοοά, τοοτγὸ οδεσιγεῖν; 
85 ἴῃ ἴΠ6 ροιβθοιυτῖοη οὗ Απεοομυβ: ψῃογα, ἐβουρὴ 
(6 σοῃξπυδησο 8 ἀδοϊαγοά, τῃ6 σοιηπιθηςσθιηρθηΐ 
ψν88 Ὡοΐ τηλγκοά, ψῃϊοἢ τηὶρῃς αν δηδυ] θὰ 16 
τρῃ δου ἴο ἴᾶνε ἀνοϊ δα {Ποῖν {γ14]. 108. ΦΔοςσ δα 68 
οὐ ἴλη. 12. [{ ἐο αἀεδέγον απά γεπὲδα ἰΐδ ευἱοϊοα, 
ἸΏΟΓΘ οἰδαγίψ; 8ἃ5 ἴῃ τΠ6 ἀσβίγιοίίοη οὗὨ Ζ6γιβϑίθιη, 
ογτοιοϊ ἁ Ὀν Πδηϊ6] δηὰ Οἢγῖϑεὲ ἢ δυο ποπάοσίμϊ 
ῬΓΘΟοΙβίοη, δηὰ ψ 1 ἢ 50 ΠΊΔΠΥ Οἰγομηιδέαποος, ἰπαὶ 1ῃ6 
βοοά ταϊρῃΐ μάνα βιυῆοϊαπε ναυηίπρ ἴο δβοϑρε ἰοίδὶ 
(6βοϊδίοη." . 

Ιτῖηκ, ποσανοσ, στ Οὐΐπου, ΟδιῖρΡ6}} (νῆο 
88 ἃ Ἰοηρ δηποίδιοη οἡ (ἢ ϊ8,)ὺ Βοβθημλ] ογ, ἀπὰ 
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Κιυϊηοοῖ, (αὶ {πΠ686 νον 8 (αηἀ {}|οϑ6 οὗ Μαγκ 18, 4.) 
ΑΓ ἃ ρΡᾶγοηιῃοιοδὶ δαἀπγοηϊτοη οὗ {6 Ενδηρο] 1518, 
βισροβῖθα ἴο θη ὈΥ τῆς ψοτγὰβ οὔ [)4η16], υ, 356. 
καὶ γνώση, καὶ διανοηβήση. ΟἿ [Π6 56Π56 οὗ νοείτω ἤ6Γ6 
1 πᾶν Ὀ6 οὔϑεῦναα, {Πδΐ νοέω 5] 68 ΡΓΟΡΟΙΪΥ ἴο 
τηἱηα4, ἰ. 6. ἴο Ρογςοῖνρο, {Π1ΠΚ: βθσοοηάϊγ, ἴο τηϊπεὶ ἴῃ 
ἃ ΒΘΟΟΠΔΓΥ 86η56, ἰ0 αέέεπα ; ἃ5 ἰοῦ, δῃηά ἴῃ 2 Τίμη. 
ῷ, 7. νοίει ἁ λέγω. Ήοπι. 1]. θ. 6906. ἀλλὰ συ μὴ μοι 
ταῦτα νοίει φρεσί. Ῥτον. 28. 1. νοητῶς νοίει τὰ περιτίθε- 
μενά σοι. β 

16. φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη. ἘοΒΟΠΠ.Ϊ 6 Γ ΧΡ δ ἢ 8 
{Π15 οὐὗὁἨ {π6 ᾿ηῃδὈ1Πη15 οἵ ͵μάκσα οὨΪγ, ποῖ 1ῃο86 οὗ 
“Ζεγμδαίοηι. Ῥο Ια τγϑίδβ 1 ἰο ϑδγμδαίοηι δῖ τις ΠΥ. 1] 
δῖ, ον νοῦ, οἵ ορίῃίοη τΠδϊ οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ 5]ρῈ}1ῆ 68 
6 νν5, νοι ον οὐ Φθγυβα]διη, οὐ {ΠῸ {ον 51} ἰοευΐογν. 
ΤΗδῖ την οὗ Ζογυδβαίδηι ἀϊὰ εἴδος {Π|6|Γ ΘΒΟΔΡ6 Ττοιῃ 
1:6 οἰἵγ 15 ργοῦ 6 ; δηά [5 "Ππιδίγαϊοά ὈΥ 408. Β. 9, 
19, 6. ἃς Φ0, 1, δηὰ 180. Η. ἢ. 8, δ. 

16. φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη. Βγ ὅρη Καυϊποοῖὶ υπάοτ- 
βίδηάβ ἰῃοβϑ6 ἱιπηϊθη86. σαῦὸς ψῃ: ψῆϊοῃ ΨΦυάφα 
δδοιιηά8, δηςἰ ἴο Ψ]Πσἢ ἴῃ ἔπη6 οὗὨ ψὰγ {πρττϊνο8 6 6 
ΜΟηΐ ἴο Γαβοῖῖ. ὅ661 ὅ4πι. 18, 6. Φυάρ. 6, 4. Βιυῖ 
1 τπιαρίπο {πᾶ ἤἦθγο τὸν δὰ ἀρίοποο, ἃ5 Μ6]1] ἃ 5 .τὸ- 
ἔυρο, ἴῃ νίαν, ίου ψ ο ἢ πιρμηέαὶπ νου ὕ6 ψ6]}]} 
δααρίθα, δηὰ [γ ϑιιοῇ ριγροβο8 6 ρογρδίιδ)ν βηά 
{ῃθιη ιι564. [ῃ {Π15 νῖονν ΝΥ οεἰβδίθιη οἰῖθ θη. 19, 17. 
“ογ. 4, 29. 1 Μδος. ῷ, 28. 9, ὅ, 15. ΕἾοτ. 4, 10. ὙΊγρ. 
Κἄλι. 4. αι. Ῥαυβᾶη. Αοἰαῖς. 16. ἃ Ροςῖο. 19. Τηυ- 
ογά. 8, 41. ΑἸηπΐδη. Μαῦςε]!]. 27,12. 1, υςΐδη. Ζευχ. 
ῷ, 1 δαά, ἰδὲ ἰῇθγο 15 πηϑητῖοη πλδάθ 1π 9 ΟΒΘΡἢι5 
οὔ {6 ἢ1}]-[ΟγίΓ ββθ8, ν ΠΙ σἢ 6 ΓΟ 50 δῖ σοηρ, ἴδ Τ 8 
τουσπὲ ἴπον ψουϊά ἤανα Ὀδθη πηργορηδῦα, ψΠουϊ 
τς μοῖρ οὔ σοά. δ6α 208. Β. 7, 49. 

17. ἐπὶ τοῦ δώματος, μὴ καταβαινέτω. ἘλοΒΘΠ 16 Γ 
ψουϊά ᾿ηοτργοί 1815, δηὰ {Π6 ὉΠ] ΟΡ ν ΓΒ 8, ποῖ 88᾽ 
γϑοοπιπιοπαϊηρ αὶ Ν 88 0 ὃ6 ἄοπρ, Ὀαΐ 85 [Ὀγθί ο Πρ 
ψΠδἱ τυομίά ἔαρρεη ; ἃ τθιδγκ ΨΠοἢ, πον ονϑσ, 866 18 
αιοϑιϊοηδῦϊθ. ὙΤΠΘΥ ἃγ σγαΐμου ἠψρεγδοίϊοαί, δηὰ 
ρΡεγθαρ5 ρνονογϑιαΐί, ΘΧΡΥΘβ510Π8, ὈῪ νι ὨΙοἢ 186 ἱπμ]- 
ΠΘΠΟΥ Οὔ Π6 ἀδηρογ, ἀηἀ {Π16 ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὔ {Π6 βρεθα!οϑί- 
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βρῆ, ἄτα νινταὶν ἀδρίςιςα. Τἢα ράᾶϑϑαρθ, ἢ ἢ ἢδ5 
Ὀ6ϑη τηϊϑιπάογθίοοα ὈΥ ϑοιηθ 1πἰογργοίογα, 15 ΜΝ 6 }]} 1]- 
Ἰαϑίγαϊοα Ὀγ {π6 [Ὁ] νης ραγαρῆγαβα οἵ Υ εἰϑίείη : 
“1, Ἰοοκίηρ ἔγοιῃ {Π6 Ποιιδθ-ῖορ, γοῦ 866 [ἢ 6 ἈΓΏΩΥ 
οἵ 1ῃὴ6 Θηθίῃ!68 ἀρριοδοβίηρ, βρεηά πο [{π)6 ἴῃ ρᾶοκτ 
ἸΏ ὋὉΡ ἴμ6 πιονθϑῦ!θβ ἴῃ [ἢ6 ἴοιι86, ΠΟΙ Θνθῇ ϑδίδυ 
ἴο Ρυΐ ὕρ ἃ θυπάϊα; μυΐ, νοΐ ἀοίαν, γον γουγ- 
461 οὐ γοιι ἔβοῖ, δὰ ἤθε, ἀδβοθηαϊηρ ἔγοιῃ [Π6 τοοί 
ΌὈγ ἰδ βῃογίθϑδί ψᾶν, πού {Πγουρῇ ἴπ6 ἤοσβ6, θὰΐ Ὀγ. 
[6 οιμϑὶ 46 5.84118. [{ πηιδὲ 6 ὈοΓΠΘ [ἢ ταϊηἀ, τῇδ 
(Π6 ἤθαβοη ἢ ἴΠ6 Εδϑὲ ᾶνο αΐ τοοΐβ, δηῃοίγοϊθα, [ὉΓ 
βαίαίγ, ὈΥ ἃ γα] ηρ. ΕὙΟΙ 506 ρᾶϑβᾶσθδ οἵ ἴῃ (45- 
δῖα δυςηογβ οἰϊοα Ὀγ (6 (ὑοιηιηθηίδίογβ, ογ ἴο θ6 τηρί 
ψ ἢ ἴῃ (6 ψυγιογβ οὐ δηι1410}}{168, 16 Δρρθδγβ [δὲ [ἢ6 
δίδιί Γβ, 1150 ΤἸη ΘΠ] ΟΠΘ4,, οἰἴδὺ ἢ8α {π6ῚΓ οὐ|6ῦ τη τἢς 
ΡΌΡ]Ιο βιγθοῖβ (45 δπιοηρ (6 ατϑοκβ δηὰ Βομηδη8), 
ΟΥ γαῖ ον (88 διηοηρ (Π6 Ογίβηία}8) Ἰηἴο ἂἃΠ δ Γδησο- 
ἢ 4}, ΟΥ ραίῖθνδυ 8ϑιηρ᾽ Ἰηΐο 1ἢ6 8ιγϑοί. 
. 18. μὴ ἔπιστρεψάτω ὀπίσω ἃ. τ. '. 6 τὴν οὔβεγνθ, 
(Πδῖ ὀπίσω 5 ἤθτα ρἰδοῃδϑίῖο. ὅο Χϑμῃορῆ. Ογτν. 7, ὅ, 
20. ἔφευγον πάλιν ὀπίσω. Ἡοτοάοί. 4, 188. ὀπίσω ἀνα- 
χωρέοντες, Δα 1, 61]. ἀνακτᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυραννίδα. 

ΟΥ. Η. 8, 18. ἀναλαμβάνειν ὀπίσω. Ἰλιοΐδη. 8, 
481. ὀπίσω ἀναχώρει. δὸο 1 ἴδ 1Δ[1η. ὙΙΓρ. ΖΞ ι. 
6, γῶ0. (οἰϊοι Ὀγ δ δἰβίβὶ η), Ζέογιεπιψμθ 'ὰ ἰαγάδ γὲ- 
υογέϊ ΘοΙΡοσα. ΕἾβηθὺ ἢδ8 ΓΙΡ ΠΥ 1ηἰογργαίβα ὁ. ἐ. ἴο 
τοίυγη ὑδοκ ποηθ, ἐπουρῇ )οάαΓ. [πουρῶξ 6 δαά 
{ΠΘγΘΌΥ ἱπηραϊγοα {16 θθασίν οὔ ἢ ἰοχί, 

,. 18. ἀραι τὰ ἱμάτια. Μδὴν ΜΕΝ. τϑδά ἱμάτιον, θυΐ 
(45 Οτοί!8 οὔβθγνα8) [ζ 185 οὔδ οὔ (ἢοβϑα ψνογάβ8 ψῃ]οῇ, 
ΜΠ ἃ ρίωγαί ἤογηι, ἤανα ἃ δἰπρμίαν δἰσηϊ βεαέίοη ;. 
1υ8ὲ δἃ5 Ψψ6 086 οἰοέδες ἴον ἀγ688, νϑδίϊηρηΐ, ο. Τδὸ 
ΟὐΐοΓ ραγπηθηΐ, ΟΥ οἶφαῖκ, νγὰ8. υ80.4}}γ αἰ ἃ δϑί46θ, δῃά 
βοιπιθ πη68 [οἵ δὲ ἢοηθ. Εογ 80 [ῃὴ6 ἀρτίου τα] ορο- 
ΤΆΛΙΟἢ5 οὗ {π6 δησίθηΐβ 6ΓΘ ᾿ΒΌΔΠΥ σδιγὶθα Οὗ :. 88. 
ψ6 ἤηά ἔγομι Ηε5οά. Ορ. 2,9. οἰϊοα ὃν Εἰβπογ, Γυμ- 
γὺν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν, Γυμνὸν δ᾽ ἀμάσθαι τ ἀπὰ 
ψιρα. ἀϑογρ. 1, 200. Νιιάι8 ἅτ, 8616 πιιβ 3. 

. 190. οὐαὶ δὲ τάϊς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαδού- 
σαις. ΒΘοδΌβ6, ἴῃ 806 ἢ 8 5ἰζυδίϊοη, {Π6ν ψου]Ἱά ρτο-. 
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οΘρα ΠΊΟΓΘ βίον υ ; {π686 (88 γΥ8 Εας υμμ 8) Ὀγ σοββοή 
οὗ (Ποῖὶν Ἱπέογπαί, ἰἤο86. οἵἨ {Π6ὶ. ρυέογηαΐ Ὀυσιῃϑὴ. 
Εοι, σοπίϊπιι68 ᾿69 χρημάτων μὲν καὶ ἱματίων καταφρο- 
νῆσαι ῥάδιον, διὰ σωτηρίαν" γενέσθαι δὲ τὴν ἔγκυον κούφην 
καὶ ἀποῤῥίψαι τὴν θηλάξουσαν, ὃ θηλάξει, παντελῶς ἀδύ- 
γατον, διὰ τὸν δεσμὸν τῆς φύσεως. δ εἰϑία!] Δρροβίίε!ν 
εἰΐα8 (Π6 ἔο] ον τηρ' ραϊῃδῖς ράβδαρα οἵ .ο86ρὶ}. Α. 14. 
18, 7. οὐδεὶς ὧν οὕτω στεῤῥὸς τὴν φύσιν εὑρένη, ὃς τότε 
παρὼν τοῖς πραττομένοις οὐκ ἂν ὥκτειραν αὐτοὺς τῆς τύ-: 
χηϑς᾽ γυναίκων ἐπαγομένων νήπια τέκνα, καὶ μετὰ δακρύων 
καὶ οἰμωγῆς ἀπολειπουσών τὴν πατρίδα καὶ φίλους ἐν δεσ- 
μοῖς, καὶ περὶ αὐτών οὐδὲν ἔτι χρηστὸν προσδεχομένων. 
Βγ τε χείμων 15 ἴο "6 υπάἀογδϑίοοα (Π6 γα δΘαβΟΉ, 
ψ ἤθη (6 ΙΠΟΪΘΙΉΘ ΠΟΥ οὗ [6 ψοδέποσ, δηά (πὰ ὑδάή 
βίαίθ οἵ ἴπ6 τοδάβ, ου]ὰ θ6 ργθδί Πα σΔΠ 668. 

20. μηδὲ ἐν σαββάτῳ. Οπδ πχιδῖ ποῖ ἤθγ ΒΌΡΡοΞβΘθ, 
τη Ὀγ (8686 ψΟΓά8Β [ἢ6 οὐβογνδῆσα οὗ τῃ6 ον 8 
Θά θα 18 οομηπημϑηάθα. Οὐτοίυ8 δηὰ ὙΥΒΌΥ ον- 
Β6γνθ, ἰδὲ (ἢγχσιδὶ ἀοθϑ ἢοΐ (ἢτι|5 Θϑίδθ 5} (ἢ6 ΖΦ ον 5} 
ΘΑ ΔΓ, Ὀυϊ συ τοη5 Ὀ6]] ΘΝ Οσβ ἀραϊηϑί (ἢ 6 ργΟθ 40 ]9 
ἸΏΘΟΠΥ ΘΠ ΘΉΟΘΒ ΔΓ δίηρ ἔσοπι 1. ὍΤΠ6 ἔδλοϊ 15, (ἢ! {Π8 
δϑέγοὐ οὈὐβογνδῆςο οὗ 1 δὰ ργδάυδ!ν ἀραίρα ἔγοηι (ἢ 6 
{{π|68 οἵ [ῃ6 Μδοζδῦθθ6Β, 80 ἰῃαι οσοαδὶοηᾳίίψ ἴῃ 6 76 8 
γΟΓ ηἀιισοα ἴο ΘΑΓΓΥ Οἡ δἱ ἰθαϑὲ ἀφίθηδίυθ ταὶ ΠΠΑΥν 
ΟΡΘγδιΙΟἢ8 Οὔ ἴπδὶ ἀαγὺ. ΑὮ ορ!πίοῃ, ΠΟΘΝΟΣ, νγ88 
βαϊηίηρ στουηά, παι (ἢ 6 ορβδγνδῆσθ οἵ [Π6 δα δι ἢ γὰ8 
ἴο βῖνα ἂν ἰο {Π6 ρῥγοβογναίίοη οὗ ΠΡ. Ὑαεΐ 8111], {π6 
ΤΏΟΓΘ ΓΟ]Ισίοι5 Βεγυρίοα δὲ ἃ σγοᾶς οἵ 118 ορβοσνδηςύ, 
Ὁπάον αν οἰγουτηβίλησθβ. Τἢθ ΝαΖαγθῃθ (ἢ τ 8.18}. 
Αἰ ΑΥ8 γοίδἰ θα [86 οὐβεγνδίίοη οὗ (ῃ6 δα δίῃ, δηὰ ἰη.- 
ἀερά αἰπγοβί 4}} (ῃΠ6 (γι βι Δ 8 οἵ ῬΑ] βϑίίηθ, υρ ο ἐῃε 
πη6 οὗ Αἀσίδη. Αἱ 41} θνοηΐϑ, νϑγὺ ἰδνν δ {Π6 ροϊοα 
οὗ ιῃ6 ἀδϑιγισίοη οὗἉ Ψδγυβαίθι υπϑογβίοοά {Πα ἐμ Ὺ 
ΘΓ ἴγοα ἔγοπνὶςβ ορβούνδῃσθ; δηα τῃογοίογο (6 στοαί. 
του τυἊο νου] Πᾶνα τθαβοῃ [0 ᾿ΓΑΥ (δὲ {Π61γ ΠΙρὨ. 
ταῦ ποΐ θ6 ση ἴῃ δάδθδῖῆ, 458 ἴο {δε ὶγ βγοργεβϑ. 
μεῖηρς ἱπιροάφα Βγ 16 ραί65 θϑῖηρ οἰοβθά οὐ {116 δ8Ὁ- 
μαι}. (Νοῆρφ. 18, 19.) δὶ σου]ὰ ἀοιυθε}6858 Μ6 δῇ: 
δάαιιίοηδὶ δἰπότγδηςα ; ἰμουρῇ ᾿᾽6 ΤΠΔῪ ϑρροβα {δῖ 
ἢ ΒυΟἢ ἃ {({π|6 (ἢ 6 βέγὶςί Θπίογοθηθηίΐ οὐ [Π6 για νου ά, 

ΣΝ 
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ὑ6 ἀϊθρεηβοα ψῃ. ἩΜ είδίει πη 85 ἃ ρσγοδαΐῖ πυμῦοΓὙ οὗ 
εἰϊαϊοπ5 οἡ ἴπ6 οὈδβογνδηςα οὗ 6 δανθδίῃ, ἀπά τἢ 6 
Ἰδηρὶῃ οὗ 4 ϑαῦθαϊῃ- αν ἸΟΌΓΠΕΟΥ : ἰογ ᾿πβἴδῃςο, 
Ονιὰ. Ἐεπιοα. Απιογ. 919. Ἰνὶτοβ σΌΓΓΟΓΟ σΟρ68 ρ6- 
ἀ68. Νεο ρ]ιινίοβ ορία, πθὸ ἐθ μογοσυῖπα πιουύθηΐαν 
ϑαδαέα. (108. 14, 4, ἃ. Ὠιίορ. 1,ἈΘγι. 87. Ρ. 921. 2708. 
(. ΑΡ.1, 22. δῃὰ Δηῖϊ. 12,1. Νιῖο. ἴδηι. ἃρ. .105. Α. 
13, 8,4. ΓΠ6Βα ραβϑᾶρθβ ἅΓ6 τηϊχϑά ὉΡ νν ἢ} ἃ νᾶ- 
τἰείγ οἵ ἰδ ΠΙσαὶ οεἰϊαίίοηΒ: ΠΟ 4} ὑπο 10 18 
οἰοαγῖν δβοθγίδϊποα [Πδὺ πῸ σιογα ἴῃ8η 2.000 εἰ 118 
6 ΓῈ αἰϊονοά, Ἔχοαρὶ ὕὺγ ἃ ρδγί!οι !ᾶῦ ΡΘΓΠΊ ΒΒ: 0Π, 

᾿ (νψΠῖοἢ ἔδνν ψου]α Ἔνθ ἀοορρέ,) ἀπὰ τΠδῖ οηἱγ σίνοη ἴῃ 
6486 οὗ ΘΧΙΓΘΠΊ6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ. 

421. ἕως τοῦ νῦν, η1}} ἐΐθη ; ἃ βοπηθν δὶ γᾶγα ϑσῃὶ- 
βοσίίοη, Ὀυϊ ψν Ιοἢ [16 τνογὰ πιὰν ψ .}} δε πη, 81Πη6 6 
1 18 ἀογίνεά ἤοπὶ νύω, σορσιηαῖο νι 11}} νύσσω, μι ηρο. 
1 τπογοίογο ργορουν ἀδποίθβ ρμπούμη ἐδ ρον δ, πὰ 

ΠΊΔΥ βρη  ἀπν ΡοΪηΐ ογ ρᾶτί οἵ {{Π1|6. 
ΦΊ, ἔσται--τθλίψις μ..--- γένηται. ΔΉΜΟΥ, δηά τποϑὲ 

Οοιπηιοηϊδίογβ, [6 {18 ΟἿ]Κ ἃ5 ἃ (ἈπΉΠὰγ δηά Οτι- 
οηΐαὶ ἰογη ἃ, ῸΓ Ἔχρυθϑβίηρ δοιῃθιῃϊηρ' Θχεθθάϊπηρ 
στοαί, δη {Πϑγϑίοσο πιιϑβί ποῖ, [ἤ 6 Υ (6]] ι18, 06 ἴοο πη ςἢ 
ἄν οὶῦ οη. Ὑοῖ [6 ἀδβογιρίίοη οὗ [ἢ6 Ὠογγοῦβ οὔ [δῖ 
βίθρθ, 85 [ΠΥ ἃγὰ ρϑί μια! γ ἀδριοϊοά Ὀγ Ψοβορῆιι8, 
νου] ὰ μ81Π }ν ὄνθὴ ἃ ἐξέογαί δοσδρίδιοη οὗ {686 
ψογάβ. [ἢ 1018 νίονν {Π|6 [0] οσηρ ρα858 065 οἵ {ἢδΐ 
Ηἰβιογίδη ἃγα δρργοργίαίεϊυ οἰϊθὰ ὃν δ εἰϑίϑιη : 2905. 
Β. δ,10, δ. συνελόντι δ᾽ εἰπεῖν, μήτε πόλιν ἄλλην τοιαῦτα 
πεπονθέναι, μήτε γενεὰν ἐξ αἰῶνος γεγονέναι κακίας γονι- 
μωτέραν᾽ δὲ 1.1, 4. τὰ γοῦν πάντων ἀπ᾽ αἰῶνος ἀτυχη- 
ματα πρὸς τὰ Ἰουδαίων ἡττάσθαι μοι δοκεῖ κατὰ σύγκρισιν. 
Βαιϊῃγηβ ὈΘϑι }}}ΥῪ τγογαγκβ, πᾶσαν ἐνίκησε συμ- 
φορὰν, καὶ πᾶσαν ὑπερέβη τραγῳδίαν. ὅ0 (αἴ, ἴο 0,56 
(6 ψογάβ οὔ Ῥοϊγδιυ8, |. 40, 8, 7. 88 δρρί 64 ἰο {6 
οἁἰΑπλ 1168 οὗἹ Οτθθοα ἀπγίηρ ([ἢ6 Ποιηδη σοπαμυοβῖ, 
ὥστε κἀν ἐχῦρον ἐλεῆσαι, θεασάμενον τὴν τότε περιπέ- 
τειαν. Το ιιβα {Π6Ὸ ψογάβ οἵ Ὠοάάτνιαρε : “ ΟΥ̓μΏΙπΑὶ. 
δΔηὰ ἀρίοβίδ Ὁ ]6 ἃ8 ἴῃ6 26 νυν] πδίίοη ον νν88, ΜΗΪ 
ματα Ϊϊν Ὀ6 4016 ἴο ἔογῦθαγ ψϑδρίηρ ον δῦ ἴΠ 686 σοπλρ!ῖ- 
οδίβά τη ϊβουῖθ8, Ὀγοισῆϊ ὕροη [6 πὸ ὈΥ ρίαριιε5, 8πά 
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ζαταϊη 68, δηα ἢἤγοβ οσςαϑιοηθᾶ Ὀγ (Π6 5ῖθρβ, δηᾶ ὈγῪ 
{1Π6 σᾶγηᾶροβ πιδάθ, ποῖ οἡἹῪ ὈγΥ 1ῃ6 Ιζοπηδης, Ὀκὺ ὈῪ 
{Π6 γοῖ σγοδίεγ Ἵγυ 65 οὗ {Π6 ββαϊίουϑ πὰ Ζϑᾶϊοίς 
νι τη (ἢ 6 οἰἴγ, ἡ ῆο ΓΘΑΙῪ δοεϊθά τΠ8 ραγί οὗ 80 ΣΏΔΠΥ 
ἑπεαγπαΐο Ξεοηπαϑ ταῦ] οῦ τ Δη οὗ πι6η. ὟΝ 
Ω1. οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. ἼΤἢδ {τρ]6 πορϑίίοη (5 γ8 

1,. Βγυρ.) Του βϑπιὸ ποραῖ. [{ 15 Ψ611 δχργθβϑβθά 1 
ΟἿὟΓ σοιϊιημηοη ἰγδηϑ᾽δίϊοη, ““ ΠΟ, ΠΟΙ ΘΥΘΡ 5114}} 6 .᾽ 
ὙΠ] (δι ρΌ611] ᾿Π]υ ἀἸ οἱ ΟιΙ5} Ὁ ΔΙ[6 γα ἴο ““ ΠΟΓ 8Π4]] θα 

ΟΘνογ δῖϊεν." Τῇ6 οὐ 1188 ἃ 5101}}18Γ ἴογοθ 1π (ἢ ἔοτ- 
τη}}8 οὐ μὴν οὔδε,  Ϊοἢ οσσιτ5 η΄ ΤΠογά. 2, 97. οὗ 
ΨΏ10]}, ἃ8 1 ἢ48 Ὀ66η ΠΟ] ρΟΠΥ ἰγοαϊθα Ὀγ ῬΠΠ]οΪο- 
διβίβ, 1 ψ}}, ἴον {{1Ὸ ἰη ογπγαιίοη οἵ {Π6 βιπαάθηΐ, ρτγο- 
ἰὐνσα 8Βο0Π16 ΘΧϑΙΏ 0168. “ο56ρ}. 1088, 28. οὐ μὴν οὐδ᾽ οἱ 
ἐσίγησαν, εἰ 1801, 7. Ηροτγοίο. 9, 49. εἱ 92, 120. 4130 
]οηῃῖςο, οὐ μὲν οὔδε, 6, 72. οἱ 8, 180. δηά [1η 9), 142. ὁ 
έντοι οὔδε. Ὠορ. 1,Δοτί. 7, 14. οὐ μὴν οὔδε. Ί]ιὸ [ο]- 
ΟΡ ΘΧΔΠΊΡ 68 ἃΓα ἰσγορυϊαῦ : Ροίγϑη. 1, 68, Φ. οὐ 
μὴ οὐδε, δος ἑαπιθη ; ἈΠ4 1)Ιοηγ58. Ροσγίθρ. 940. οὐδὲ μὲν 
οὐδ᾽ ὀλίγη, ν᾿ ἤΘΓα ΟΠ6 τηῖρ! σοπ)]δοίαΓα οὐ γε μὲν, δὰ 
{Π6 ΡΓδβεηΐξ γοϑηρ 15 ἀοίθηοθα ΌὈΥ ἃ ραϑϑδρα {ΓΕ ΠΟΥ 
οῃ, ἰ. 744.. οὐ δὲ μὲν οὐδ᾽ οἶνος, κι. τ. Ἅ. , 

22. εἰ μὴ ἐκολοβόθησαν. Ὥγτ. (δι ρὈ61}] ἤθγα ρυΖε 
2165 ὨΙΠ]86 17 ἸΏ ΘΟΟββαυγ. Τὸ δἠογέθη τιθδῃ8 (88 γ8 
ἢ6), ἰο πιακο δλογέθν, Ὠ]Οἢ 86 η86 ἢς ἘΠ1ηκ8 ποῖ 8ρ- 
ΡΙἸσαρα ΘΓ : ἢ6 τΠογαίογα ἰγαηϑἰαίθϑ, “ἢ (ἢ6 ΕΠ πη6 
γνοΓα ργοέγαοίοα.᾽" Βυῖ {1}}18 αἰζογαίίοη 18 αυ6 ὕΠΠ6- 
ΟΟΒΒΆΓΥ, 88 16 σΟΠΊΙΠΟΉ νΘΓ810ῃ, ““Ἔχοορί τῃ6-] οτγά 
ἢ Βῃογίοθησα [ἢο086 ἀΔγ5,᾽ ρίναοϑ (ἢ 6 588Π16 8656; ΟΥ, 88 
ὙΠΟορν]δοῖ νΘγῪ γγ6}} ραγαρῆγαβοβ (ἢ6 ράββᾶρο, ἀλλὰ 
καὶ τὰς θλίψεις" καὶ τὸν πόλεμον ἐκολόβωσεν᾽ εἰ γὰρ ἐκρά- 
τησεν ἐπὶ πλέον, ὁ πόλεμος πάντες ἂν οἱ ἔνδον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ 
διαφθάρησαν. ΤἢΪἷ8 δΒεη86 ΟΥ̓ κολλυβόω 18 βοπιονἝδί 
ΓΑΤΟ. γοιβίοϊη, ἤόονανοσ, ρῖνο8 Δἢ ΘΧϑΏρΪ 6 ἴγοπι 2. 
Μα,εϊα, 987. τοῦ μηνὸς τὰς ἡμέρας ἐκολόθησαν. ἸΚολυ- 
βόω 18 ἀοτῖνοα ἔτοῃιμ κολυβὸς, ΟΥΙΡΡΙΘ, τηδϊπηρα : ἃ ᾿ 
ὙΟΓα οὗ [ἢ 58Π1|6 ἔΌΓΠΙ 88 κυλλόβος, [{ ργοροιΐν 815- 
ὨἶΆ65, ἴο αγπιρμέαξε ἐΐε πιοπιδθγ 8 οΥΓἢ εἶς ἄν. δο 
Χοηορῆ. Ογγ. 1,4, 2. 4. ὅδη). 4, 12. Ατγ. Εριςοΐ. 2, 
10. Ρο].1, 80, 18. Ατιϑβίοιί. ἀ6 ὅὕϑδϑη. Αη. 4. (8Ρ. δῆ εἷ- 
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βίβι ἢ). ὙΥ οἰβίθιῃ αίνϑϑ ἃ 5 π|}}8Γ ραβδαρο ἔγομ ΗΠ]. 
Οαγθυβ ἀρ. Τυρίαπα. ΑἸηοη Γορηϊ Δι Γ6ὶ οἵ ἀγρϑηί(δὶ 
ἄϊθ5 ἐμλτηϊηι1 Βαηϊ ἸΩΜΏΣΓΛΣ Ῥγορίθγ }ι8{1|4πὸὶ }ι1810- 
τὰ. Ηβδ δάάβ ἃ νϑῦὺ δρροβίία ραββᾶρδ ἴγομι ΡοΪὶγε 
δῖι8, ΨἼο, ϑροϑδκίηρ οἵ ἴῃ σοηηασβὶ οὗ {π6 σεακϑ 
Ὀγ τπ6 Βοιηδῃβ, ον τὴρ ἴο {{16 ἄνοια Δηἃ ἀκρασία οἵ {{6 
δορΐθ, διίγι αΐθϑ ΓΠ61Γ ργθϑογνδίίοη ἴο ἃ ἀρόλλα 

ἘΓΟΥ ἐδ πξὸ, ΜΉΘ ογαἀδιηθα τἢδὺ (ἴθ βἤῃοιϊα ὃς 
δρεεάϊέν οουμημοτοά, Ηδ σοῃοϊι 65 Ὀγ τηθηΓἸοηϊηρ ἃ 
Ργονθγθίαὶ Ὄχργθββίοη, {Ππ6η ἴῃ [ἢ6 που} οὗ 84]}, εἰ 
μὴ ταχέως ἀπωλόμεθα, οὐκ ἂν ἐσώθημεν, ννοἢ 56 6118 ἰρ 
ἤανα Ὀθθη βυρροϑίοα ὈΥ ἃ 51 Π|}}8Γ ὙΠ ἸςΙδιῃ δου θοα 
ἴο Αἰοἰθίδα65 Ὀγ Ρ]ιίᾶγοῆ. Ὑγεἰβίθιη τ 6 νοῦν }1:- 
ἀΙϊοϊουβὶν στοηᾶγκβ: “ΠΟΘ ΘΓ ΠΔΥ ΟἸΓΟυΠ,- 
βίδῃοθϑ ψῇῃϊος βθθπιδὰ {πο Υ ἴο ρῥτοίγδοϊ δῃᾶ ἀθίαῦ 
{Π6 5ῖασε. Οη 16 οπα ἢδηά, (6 γα 6] ]Π]οη οἵ {πγεα 
οἰϊοίβ, δηα {Π6 ἀδραγίαγα οἵ ν᾽ ϑραβίδη ἴγοπι 6658, 
(9 ΘΠΙΟΓ ὕροῦ {86 ΠΠ]ρΟ6ΓΙΔ] αἰ ρηϊΥ: οἡ ἰῃ6 ΟΥΘΓ 
᾿παηα, [ῃ6 οὐϑίπαου οἵ {πΠ6 Ψ6ν 8 παΐοη, ἰορϑίϊογ 
ψἢ (ῃοὶς μαϊτοά οὗ (ἢ6 Βοιηδηβ ; ἃ διιοσοδϑίυϊ ρῆ- 
βαροιηθηΐ ψὶτἢ (αβίϊ8, δηά {πΠ6 {πΠ6Π ᾿ηοΓθαβθα ᾿ορα 
οἵ δϑϑίβίδῃςα ἔτοιῃ (σοά, δῃά {Ππὶγ σομη τυ τηθη οἡ (ἢ8 
οἴδογ βἰ46 οἵ {πΠ6 Εἰιρῃγαίοβ ; Ψψθγβαίθ ἴοο, ἃ οΟἰΥ 
οἵ οχίγεημβ βίγθηριῃ, Ὀοΐ ὈΥ Ὠδίωῃγα δηὰ γί, δηὰ 
ΜΜ6}1 ργονι θὰ σῇ ἜνΌΥῪ γϑαι 8:6 ῸΓ βυβίδιη!ηρ ἃ 
Ιοηρ βίερθ. .Αὐδά ἰο {μ15 {Π6 σοιη5618 οἵ ΤΙί8᾽5 ρα τ 
ὨΘΓΔ5, ψἢο δανιβθα ἢϊπιὶ ἰο ναὶ ἴογ ἰδηλπο ἴο ἀο 188 
ΨΟΓΚ. ώ05. Β. ὅ, 12,1. ΑΙΙ {686 οἰγομτηϑίδησ68 
{πγϑαΐϊθηδα αἱΐογ οχποίίοη ἴο {6 568. Βῃΐ Ὀγ (ἢ 6 
τη οΓροβιίοη οὗ Ὠίνίηα Ῥγονι ἄδησο Αἢδ1γ ἴοσκ ἀπα- 
ἴδθγ ἀϊγθοίίοη. ΕῸΓ (85 ϑᾶγᾳ Το. Ηἰδβί. ὅ,.11.). 4φὺ- 
51410 δυΐθηι οἰππίαπι Ἔχϑρθαίΐδίϊομα φαἰοεΐαβ δι Πδ- 
θυ, ἀμὰπὶ ὑγγάηηὶ «πα αῖοιὶ πλυϊὰ 8 να ΘΙ θ5 δοηοὶ- 
ἀεδγθηΐ, ἔγυμηθηία διῃθισογθηῖ, οἱ Ἰοσὰ τη μη] 55 3 
δηγθηΐα8 δροι!έθ ἀθβοσογθηΐ, [11 15. ἡ] οἰ συ! 7 τὸ- 
ἸΩΔΙΚοα ὈΥ τοί: “ ]ἴδαι!α πἰϑί δοςοθγαία ᾿ϑϑβϑὲ 
ΟὈΒι 10 υγ]8 ἢ αὐάῖ σοηῆυχίς πο ἐσ Ζιάθ ἰδῃ- 
(ὰπ|, Ββεᾳ εχ (ὐδ] φᾷ οἰ ἸΔυμηοὰ αυϊρηυᾷ ογαὶ ῥΡβϑ8ϊ- 
ΤΩΟΓΌΠῚ ΠΟΙΏ]Ή11ΠΊ, 86 81 θ6]]} πὶ οἴμῃα φοπο] υδιηῃ ἰη- 
{Γἃ ΒΕ] ΘΒ Γ6 (ΘΙΏΡυ8 δια ἀυδὶὲ αποίᾳιοὶ 1η ψυαἀβεᾷ 
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ἘΓΔΏΪ, σοηοἰ ἀἰββεηΐ δυΐ Ἰδέγοοίϊῃΐο δὰξ τπυΐυθ οεραϊ- 
Ὀιι5.᾽ ὙΤῆα σοπβοααθηςα οὗ ἰσηρ ῥγοϊγαοσίθα Ποβέϊ- 
᾿1π 7Ὼώ νου] ρῥγοόβαῦ]νΥ ἢᾶνα θ6θη 068 ὉΠΙνΟΓΒΑΙ ἀθϑίι αο- 
το οὗ [Π6 Ψ4ὁ 85: [ῃο086 δ πΠοπιθ Ὀγ {{| Ποιηδη8, Ψῇῆο 
ΜΓ ΘΧΟΘΘΟΙΏΡΙΥ δηγαροα ἂρδίηδί {Π6πὶ; 8π4 ὄνθῇ 
ΡΥ {πεῖν οση σσιηίγγτηθη, {16 δέ σ Ι Ζρ]οίβ, ἅς. ψῆο 
Ρυΐϊ 41} ἰο ἀθαίῃ ψῇῆο αἰά ποῖ τη116 ἴῃ [Π8 βᾶπ16 ἀ68- 
Ῥεγαίθ Ὠοβθ γ ἢ τπθ. γεῖσ δ8 (βαγϑ «0086: 
ἢ8) ψῆο δρτϑϑὰ [ἢ ποίῃὶπρ δαὶ ἴῃ Ὀυξζοδογίηρ 4}} 
παῖ νοῦ ψογίῃν οὐ Βθιηρ' ργεϑοῦνθά, ἃπΠα ΘΓ ρθδσδὺ 
Ὁ} γ πιοϊη6 4, Βαΐῦ ἔογ τῆ 6 ρῥγεβογνδίοη οὐ [Π8 βοιηά 
Ῥογίίοη, πούενοῦ 81η8}], οὐ 1Π6 796 718, ΔΠ4 δβρθοῖα!ν 
1πῃ6 (ΟΠ ς[14Πη8, σοα Ὀγ ἢ8 Ῥγονίθοηςα δλογζόηθα ἐῤὲ 
ἀμγαέϊονι οὗ 1Π6 σγχγ, 88. ὈΥ [Π6 βαπι γον ἄθηςθ, δὲ 
πδὰ Ὀείοτο ργοέγαοσέεά ἐἠδ οοπιπιοποεπιθηξ ὁ ἐξ, ἴῃ ΟΥ̓ 
ὅογ ἰο ρῖνε {ἰπ|6 ἴο [ῃ6 (ΓΙ ΒΕ 18} ἴο θΘϑσαᾶρθ. ᾿ -: 
. Ω9, οὐκ ἄν ἐσώθη πᾶσα σάρξ, 1. 6. 1ῃ6 ΨΒοΪ6 εν 158 
ῃϑίίο του] Ῥοτίβῃ, οχοδρὲ βϑιιο ἢ 5 δου α πᾶνε ἢδᾷ 
ἔτοιῃ ἴξ ργενϊουβίυ. δ0 ΕυϊῆγιίυΒ. Οὐ πᾶσα δὰρξ 
᾽5. ἃ Ηοῦγαϊβιι ἴοσ. πόθο. ἜΠ6 Ηδο]]δηϊβες σὰρξ, "6 
6 Ηεῦτον ὝΣΩ 5ἰρηῆθϑ ἄονιο. Π6 ΨἢΟ]6 Ἔχρῦθϑὶ 
δσῃ 18 ἰογπιθα 'ῬΥ Ἐξοβθη}|6Γγ ροριίαγιξον" δέ ἤψρονΣ 
δοίϊοὰ ἀϊοένηηι - του ρἢ, ἱπάφ6ά, 1 84ν {Ππ|]}6, 1 δηγν, οὗ 
Πγρεσροϊθ. Τὰ 18 ψ6}} οὐϑεσνθὰ ΡγῪ Μαγκίδηά (8. 
Ἔονγθτ), ἐπαῦ {Π6ΥΘ 18 ἃ τϑέδγθηςσα ἰ0 8η ορ᾽ ΐοη ΨΘΙῪ 
δπσίεπέ, (866 ὅδη. 18, 28. 864.) [δὲ ἴῃ 8οΠΊ6 ᾿ᾶ865 οὗ 
ΡΒ] ς πα ρθηογαὶ σαί ηγ, [ἢ 6 τ] Κοα ἀγὸ ρτοβοῖνοα 
ἔοτ ἐλε δαζο οὔ ἰἰϊ6 τἱ'ρβέθουβ. ΑὈγδῆδηη (ἤ6ΓΘ Βᾶγ5) 
“0 ποι ἀδϑίγου ἴἢ6 τρδίθουβ νἱτἢ 16 ψ]οΚοα 2, 
Ἐνεη ἐέη βιιοῃ ψουα ἢανο βανϑα ϑ'οάοπι : ἀπά {Π6Γό 
18 8η 8] υδίοπ (ο {{|5 ἴῃ ΕΖοϑι.. 14, 18. Ἐπουρῃ Νοδῇ; 
Τ.4ηϊ6], δηὰ Ψοῦ, ψ6 γα 1Ἰη 1{, ὅσ, ΤῊΘ Ποδιμθῆβ ἴοο 
ἀπὼν ομὸ Μαῖκ].) δά σοὲ 1Π}8 ποξίοῃ.. ὅὃ0. Μασ. 
Ι͂ γτ. Ὦ. 11. 5. ἢ τὸ γὰρ καλὸν ἐν ἀνθρωπίνη φύσεν οὐ 

τολὺ Φιλεῖ γε μὴν πρὸς τοῦ ὀλίγου τουτόῦ σώβεσθαι τὰ. 
πάντα. ἼΉΪ8, ἢ6 ΓΟΙΊΔΓΚΒ, 15 Ἐπ 6 σα ἐδ ΝΒ ἢ ΚΟΟΡΒ 188 
ῬΩ888 ἴγτοπὶ ρυϊγοίδοϊξίοῃ. Ηδ ποθ τϑίδεβ (0 ἃ -προϑὲ 
ποῦΐα ρᾶββᾶρα ἴῃ Ῥμ. Φυ4, ἀ6 ϑϑςγια δι. Ρ. 187. 
Μαηρογ. ἡγὰ- - : ὭΣ ΧΕ στ ἘΝῚ 

“8, ἐὰν τις ὑμῖν εἴπῃ. ἘῸΓ Ἐθογο [Πο86.διμόπρ ἐμ δ 
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εν ψῆο ἰπουρῆϊς {πᾶὶ (Π6 Μοεδβιδὶι νου Ἄρρθδγ 
Ἶδῖι αὐιμεέέιιηη, ἀπὰ ὑποχραςοίθαϊυγ 5ῃον ἰτη86} Γ᾽ ἴο 
“θη. (Κυΐίη.) δὲ ἢ15 Ῥσοίεβρ. οἡ “οῖι. ρ. 88. δηὰ 
ποῖα οἡ “οΐἢ. 7, 17). ΤῊΙΒ Ορ᾿ηϊοῦ «680. 566 Π8 ἴο ανθ. 
᾿ιδά ἴῃ νίονν. δ εἰβίθίῃη φιηοίεθϑ ΖΦοβθρὶν. Β. 6, ὅ, 4. τὸ δὲ 
ἑπάραν αὐτοὺς μάλιστα πρὸς τὸν πόλεμον, ἦν χρησμὸς ἀμ- 
φίβολος ὁμοίως ἐν τοῖς ἱεροῖς εὑρόμενος γράμμασιν, ας κατὰ 
τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς χώρας τις αὐτών ἄρξει τῆς οἰκου- 
μένης" τοῦτο οἱ μὲν ὡς οἰκεῖον ἐξέλαβον, καὶ πολλοὶ τῶν 
σοφῶν ἐπλανήθησαν περὶ τὴν κρίσιν" Μ ὮθΓΕ ἴον ὁμοίως ἴ 
σοη]θοΐυγο ὅμως. δὸ 4180 «“086ρ]}. Β. 6, δ, ὦ. τούτοις 
αἴτιος τῆς ἀπωλείας ψευδοπροφήτης τις κατέστη, κατ᾽ 
ἐκείνην κηρύξας τὴν ἡμέραν τοῖς ἐπὶ τῆς πόλεως, εἷς ὁ θεὸς 
ἑσὶ τὸ ἱερὸν ἀναβῆναι κελεύει, δεξομένους τὰ σημεῖα τῆς 
σωτηρίας. Πολλοὶ δ᾽ ἦσαν ἐγκάθετοι παρὰ τῶν τυράννων 
τότε πρὸς τὸν δῆμον προφῆται, προσμένειν τὴν ἀπὸ τοῦ 
βεοῦ βοήθειαν καταγγέλοντες, αἷς ἧττον αὐτομολοῖεν, καὶ 
τοὺς ἐπάνω δέους καὶ φυλακῆς γενομένους ἐλπὶς παρακρα- 
σωῃ" πείθεται δὲ ταχέως ἄνθρωπος ἐν συμφοραῖς, ὅταν δὲ 
δὴ καὶ τῶν κατεχόντων δεινών ἀπαλλαγὴν ὁ ἐξαπατῶν 
ὑπογράφῃ, τόθ᾽ ὁ πάσχων ὅλος γίνεται τῆς ἐλπίδος, Τὸν 
γοῦν ἄθλιον δῆμον οἱ μὲν ἁπατεώνες καὶ καταψεύδομενοι 
τοῦ θεοῦ τηνικαῦτα παρέκειθον. 

24.. ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται. 
Ἐαϊηγτ1ι18 οχρίδίηβ ψευδόχριστοι ὈΥ οἱ ὑποκρινομένοι τὸν 
Χριστὸν, ἀπ ψευδοπροφῆτα; ὈΥ οἱ ὑποκρινομένοι τοὰς 
προφήτας, ὶἰ. 6. τῆοϑα [δὶ σε (Ἰγιδῖ, ογ [δ κὐᾷι ἐπρῦρες 
ΟΓ 1 ος ἴο ὃὉ6 5ιισἢ ροῦβοηβ. ϑυςοῦ 85. Γπουάας 
«ἃ {6 80η8 οὗ “Ζι4495 (4}1|6ὺ8, δηἀ οἰδοιβ8 πιϑῆ- 
εοπαά Ὀγ “οβορ8, ΑΠί. 20, ὅδ. ὅς 8, 6. Α5 το ΨΖοπᾶ- 
(Π286 δηὰ Βαγοποοῆθραβ, ἸΠΘΥ στόϑα τῷ δἷογ [86 ἀ6- 
διίγιυοίοη οὗ «Θγυϑαΐίβηι. “--- 
. 94. καὶ ψευδοπροφῆται. Οτοίυ8 υπάογείδηἀβ ὈΥῪ 
(686 {π6 ραγίἰβαη8 δΔηὰ ἔανουγογβ οὗ [Π6 ψευδόχριστοι, 
ψηο δρυδβοά {ΠπῸ ἰδηρύαρε οὗ δογιρίαγα ἰο ργσνα {Π|8 
ΟΓ ἰδὲ ρϑγβοῃ ἴο ὃὉ6 (6 Μεββίδῃ. Κυϊηοοὶ σοῃ])δο- 
ἔατγα8, ἔῃδιὶ [6 968 ἐχρθοίθα (86 σοίπγη οὐ ἐπε Ῥτο- 
Ῥἢείβ οὗ {π6 ΟἹ] Τρβίδυνοης ἔγοπι {πῸ στανο (νἀ 6 δὰ 
11, 9.): 80 Βεγθ ἢθ βρϑθᾶᾷβ οὔ ἱπηροβίοτβ Ψῆο βιουϊά 
δεῖ (Β8. ρεύβοῃ οἵ ΕΠπ8 ({Π6 ρέδουγθον οὗ 186 Με5- 
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84), δὰ οὗ τῆ6 οἴδοὺ ρῥγορίιοῖβ οὗ (ῆς Οἰά .Τοβία- 
τθηῖ. [Ιἢ ἔδςοῖ, {Π6γ6 ψϑγα ἀουρι]655 σπιαπν, δοίη οἵ 
᾿πημοβίοτβ δηὰ ἴαἾ8β6 [οδοἤογϑ. . δὸ Φοβθρῇ. 2, 6, ὅ. 
ληστηρίων γὰρ ἡ χωρὰ πάλιν ἀνεπλησθήσθη καὶ γοήτων 
ἀνθρώπων οἵ τὸν ὄχλον ἡπάτων. ΔΑῃάὰ τη (. 4. οἴ 
Τιιου 88: προφήτης γὰρ ἔλεγεν εἶναι καὶ προστάγματι 
τὸν ποταμὸν (1. 6. {Π͵πῸ 7ογἀΔη) σχίσας, δίοδον ἔφη παρέξειν 
αὐτοῖς ῥαδίαν. καὶ ταῦτα λέγων πόλλους ἠπάτησεν. 866 
αἰβο ρῃ. 805, 88 ; οἵ δβϑρβοῖα! γ 1076, 84. 

24. καὶ δώσουσι σημεῖα μ. καὶ τέξατα. ΑἸ ἰμηίογαδῖ- 
ἱηρ 4ιιδϑίίοη ἤθγα ἃΓΙ568, ΨΏΘΙΠΘΓ ἰἢ686 σημεῖα καὶ 
τέρατα 66 το Ὰ}}}7 ρεγίογπηθα. Οτοί. ΠἸσμι Μο- 
8Πεῖπ), (αὐνοτγίῃ, Δηα β8οπλα οἴδοιβ, {ΠῚ η}κ [ΠΟῪ τὐέγα. 
Οτοί. {πὲ η}κ8 τῃαὲ οὐ τρις ρϑγηῦ παϊγοῖίθβ ἰο 06 

 ΜΟΓΚΟΑ ἴον σογίαίπ ρυγροβαβ. ΤἬΘΟΡΥ]. δηὰ Πρ μιῇ, 
σοηβιάθγ (ἤθη 8ἃ8 ἀδοθῖῖα ψοικοὰ ὈΥ τηᾶρῖθ. Δηά 
ἐμαὶ (ἢ6 96 ν»»ν2 ψϑγα πηιιοῇ δαήηιϊοϊθα ἰο οσμγίοις αγίξ, 
διη 6 ΐ8, ΘΧΟΙ ΟἸ8Π)|8, ὅς. 185 ψὸ] Κηονη. οΘάΣ. 15 
οἵ ορίπίοη, (Πδι 11 ““ΔηγτὨπρ᾽ ϑυρογπδίαγαὶ σόν οἵ- 
ἔβοῖοά, ῖἴξ σου]ὰ 6 αἰἰγιθυϊο οὐἱν ἰο ἀφιηοῃίδοεῖ 
᾿πἤισηςο." Τῇ δηςίθης στοοκ Οὐγαιητηδγ ὰπβ [61] ὺβ 
εἢαί {6 νοτά38 σημεῖον Δηα τέρας αἰ ἔδτ, ᾿παβϑηλς ἢ} 88 
τη6 ἑἰαέέον ἀδποῖθβ νῆδί 8 »γυδέογπαΐμγαΐ, (ἢ 6 (ὈΓΙΏΟΣ 
Ψ ὮΠδΐ 15 ἴῃ [6 ον παν σουγβο οἵ παΐιγθΌ ΤΟΥ ἃτγα 
οἴϊδηῃ ἐουηά οοπ)]οϊποά, ἃ5 ἰῇ {ψ}ὸῸ ραββᾶρϑβ εἰϊεὰ ὃγῪ 
νεῖ. Οὔρι. Ασβοῃ. 87. Σημείων τεράτων τε λύσεις. 
Ροϊγὺ. 8, 10. σημείων δὲ καὶ τεράτων πᾶν μὲν ἱερὸν, 
πᾶσα δ᾽ υἱκία ἦν πλήρης. ΟἸΠΘΓΒ, ΜΠ ππογα μιαρ- 
ηΘηΐϊ, δυβροοῖ 4] ἰο ἰἰᾶνα θθθὴ τῇθγο ἔγαπά- δηα 11η- 
Ῥοϑιίΐίοη. Υἵδί ΠῚ ἃγὸ βίδρρογοα " (6 866 πη ηρ' 
σοιζαϊπγ οὗ (ῃ6 ψοτάβ8β.0. Μδϑηυ, (πογοίοτε, αν 
γΘΔ ΠΪγ δ γᾶς (6 βιιρροϑίοη οἵ Κνρκε, ἴο ἴδκα 
δώσουσι ἴῃ 1ῃ6 56η86 οὗ ργοηιΐδο, οἵ νὨϊοἢ Π6 σίναβ, 
ἴνο ὌΧ ]68. ὅδ0 27 1ηὴ 1) 6υΐϊ. 18, ὦ. 1 ἔξερ. 18, 8,. 
ὅ. Τηῖβ 866πὶ8 ἴοο ἴο Ὀ6 οοηῆϊγηημθα Ὀγ «οβορῆμι8, 
Δηΐ. 20, 8, θ. δῃά Β6}}. 7, 11,1. Ψῆο ΟὨΪΥ 58 γ8 ἐπδς 
{Π6 νὐλθνον ἐὐμ θος »γοπιϊδοά ἴο. ϑῆου" πηῖγϑο 8 δείξειν 
ἔφασαν. Πα ποτὶ μεγάλα βοιηανῃδί σου ῆγιβ {18 
τηοάς οὗ ᾿ηἰογρτγοίδιίοη, ψ ηϊοῖ 18. σγοϑ Εν ρῥτοίεγδο!α 
το παι οὗ Κυΐϊηοεὶ, νἢο (6}}18 8 ἰπδὶ {πθ6 ψΟΓΩΒ δ:Ὲ 
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ΟὨΪΥ οτγηϑιβθηΐαὶ, (ρεγέϊποπέ αὐ ογπαέμπι,) δηὰ 41] 
δῖ 18 τηϑδῃΐ 15, (πδὶ {ΠῸν ψ1}} ἰΙθανα ποίῃίηρ υηέγθα 
(ὁ ἀδοθῖνα {π6 ρθορίθβ.1 Α τηοάβδ οὗ ογιοίβιῃ ΠΘΙΓΠ6Γ 
μα! οι, ποῦ ϑυ ΠΟΙ ΘΠ ΕΥ τγανογθηΐ ἰοναγάὰβ (Π6 588- 
οτρὰ ἰοχὲ, Βαΐ ψἢγ 4}} {118 ἀῆσου]ν Μᾶν να ποί 
ΠοΊθ, 88 ἰῇ πη ΘΓΔΌ]6 Οἴποῦ ραβϑᾶρθϑ, [8 Κ86 [ῃ6 αο- 
ἐΐοη 48 ρῃΐ ἔαγ ἐἦθ. αἐξοηιρέῷϑ δὸ θαυματαποίεω 15 υβοὰ 
οΐ οὔἀἢ6 ΓΘ ΠῪ ψογκιηρ᾽ τπηγϑο θβ, θυ οὗ ργοξδθβϑπης 
ἴο ἀο 8ο. ΤΠεβ8 σημεῖα ννεΓὸ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 810 {- ΟὟ δῆ 
{ΓςΚ8, νϑγιου 5 ορίϊοδὶ ἀθοθρίιοηβ, ἀηα οἴμογ ρἤξοηο- 
ἤμθπϑ, ΡΥ. ὙΠ] ἢ 8}} ρουβοῃ5 Ψ|1Ο ἃγὰ [οἰεσαΪν νργβρα 
ἴῃ ἢδίυτγαϊι ΡΒ ]ΟϑορἢΥ τᾶν ἀεοεῖνα [ἢ6 ΘγΥ68, Δηα οοη- 
ἐοαῃα {Π6 56η868 οὗ (6 νιΐρατ. ΤἬυ8, γα ἰθάγη ἴγοϊῃ 
Ζοῖομθ, ἴῆδὲ Βαγομοοῆθραβ ργείϊθῃαθα τὸ νοι 
βδιῶθϑ: ἃ σοπιποῦ {ΓΟ ἢ ΟἿΓ τηου πῃ οῦδηΚϑ. 
Τῆδ ρῥγοίοπάρα οὐγο5 οὗ ἀϊϑογάθγβ, δΔη4 σδβίϊηρ ουΐ οὗ 
ἄον!}5, (566 ΨΦοβθρῆ. Α. 8, 256.) ψεσγε οἴἴδοῖδι, ἀουθι- 
1655, ΌὉΥ ρον Ὁ] τηράϊοαὶ οἄἀουγβ, ᾿η οο-ορογαίίοῃ 
ΜΊ ἢ βίσοηρ, οχοϊοιηξηῖβ οὗ ἴδ6 Πηδριηδίοη ; δηὰ, 
ὑνα τοδυ δαὰ, ὈΥ αγύζμί οοἰἐμδίοη. Οπ {Π|686, δἠᾶ 5|- 
ΤΑῚ ὈΥΙποῖρ]68, 1 15 πο ΑΙ ουΪ ἴο δοοοιυπηΐ ἴογ 
ψμδέ ταῖρῃς ἴἰο {6 αὐ] 46 ἀρρΘΑΓ σημεῖα μεγάχα 
κρὼ τεράτα, Ὀὰϊ ὙὨ]Οἢ τ γα ἢ ΣΘΆΪ]ΠΥ δυο ἃ8 ἀἴ6 ἴῃ 
4 ΤΠ 688. 2, 9. 88:1: ἰο ἢανε θϑθοὴ ψοικόὰ ἐν πάση 
δυνάμει, καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους. 

. 94. ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατὸν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς, 
.: 6. {μ6 (γι ϑιίϊδηϑ. [1 158 δϑίοηβῃϊηρ (μαι (Π]9 ρΡ88- 
5806 ὁῃου!ὰ ανοὸγ ἤᾶνα θθθηὴ δᾷᾳάιιςθα, ἰο γον ἐδ 
᾿ἢη4] ρογβθνθγδηςσα οὗ {Π6. οεἶδοί. ΒΟΥ ἢ88 5Βπονῃ 
ἢον ᾿πησοπϑίϑίθηξς 1 18 ψ ἢ (6 [Ὁ] ον ηρ οχβογία- 
{[10η8 84 οσδιίοηβϑ. 15, {πο σϑίοσθ, 1 οβηηοῖ τροϑῆ. 
δι ἀο65 11 προσ ὃ ΤΠ6. ἔογηλ]δ ἱπιρ]165 ᾿πθερα 
ἐἰϊμεμίέψ; Ὀὰὰ ἰὲ 18 ἀϊβῆσυ!ε ΣϑίΒογ 88 11 τοραγάϑ [8 6 
«δάμκοεγδ, ἰδ 86 δοάμοοα. "ΓΘ 86η86.:5, ““1ῃ ογοΣ 
(ο βόψυςο, 16 {Πδγ ρμόβϑι ᾽ν οδῶ, 88 τοῦποῖ ἃ58 [165 ἰὰ 
(είη,᾽ ὅς. 8ο σοπι. 19,18.. εἰ δυνατὸν, 11 ροβ5ιῦ 6, 
ἱενὸ δί βϑᾶςδ σψιῆ. 411 πιὸ. τ ἌΝ 
-᾿ 20. ἰδοὺ, ἐν τῇ ἐρήμω ἐστί, '. 6. ἰῃῆ6. Μοδβϑίδῃ. .Ἔβδια. 
3. ἃ Βοδιγ 1 τ(Π6 σὺ δι έίοη, ὄναπ. ὈὉγ 6}11ρ815, οἱ 
ἴα ῥσγοπουῖ 105 ἴΠπῸ ΔρρεὶἸδῦνεο, 4. ἃ. 1 σε. 
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Καον 110). Τ|}}8 βογῖ οὗ οδυζίουβ Ἰδηριαρθ 85, ἰξ 
86 615, ιι566 ὃν δἰ ουθηίβ8 οὗ 8156 (Ὁ υϑίϑ, ψῆο οσα 
οὈΙ]ροα ἴο Ια 1η οἰοβεῖβ, οὐ ἰη 1Π6 βθογϑί γϑιϊτθιηθηΐϊ 
οὔ τῃ6 ἀεδογέ. ὅδ66 Ψοβερ)). Α. Φ, 8, 6. ἃς Β. 2, 13, 4, 
ὅδ. ὙΠοΓΘ 18 ἃ γϑηγαγ κα Ὁ ]6 ράββᾶρα ἴῃ Ψο56ρ}). Β6]]. 
2, 18, 4. Συνέστη δὲ πρὸς τούτοις στίφος ἕτερον πονηρῶν, 
χειρὶ μὲν καθαρώτερον, ταῖς γνώμαις δὲ ἀσεβέστερον, 
ὅπερ οὐδὲν ἧττον τῶν σφαγέων τὴν εὐδαιμονίαν τῆς πόλεως 
ἐλυμήνατο" πλάνοι γὰρ ἄνθρωποι καὶ ἀπατεῶνες, προσ χή- 
ματι θειασμοῦ, νεωτερισμοὺς καὶ μεταβολὰς πραγματευό- 
μενοι, δαιμονᾶν τὸ πλῆθος ἀνέπειθον, καὶ προῆγον εἰς τὴν 
ἐρημίαν, εἷς ἐκεῖ τοῦ Θεοῦ δείξαντος αὐτοῖς σημεῖα ἔλευ- 

ας. 

27. ὥσπερ γὰρ ιἱ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν. 
ΤῊ 86η868 ἰ8, “88 1{ σδῃποίῖ 6 8814 οὔ ΠΙρὨιηηρ, 
11 15 ΘΓΘ, ΟΥ ᾿ἴ 18 {ῃθγθ, Ὀυΐ 88 ἰδ σοΟπΊθ5 ὈΠΟΧρεοί- 
ον, 80 10 ρο68 1ῃη51 Δ η1}Υ: (ἢ Ψ1} ἰδ Β6 σψιτῇ το- 
Βρθοί ἴο ΠΥ ῥγθβθῆςθ, ΨὨΟἢ 1 5}4}} ϑῆονν ἐοσγί, τοί 
ΟΟΠϑΡΙ ΟὈΟ ΒΥ, ἴῃ ΔῺΥ ΟἿΘ ραγίϊουϊαγ ρἷασο, δαΐ, 
1πουρἢ 1πν 15:0 ]}γ, γεί βυἀάθδηϊν, δῃᾷ ροννθγῇι]γ.᾽ 80 
Οτίρθη δπὰ Αυρυδίίη ταπιαγίς, (πα {πΠ6 ἐπυΠ 6 Γ 18 
ἐχρβϑοΐθα οἡ {Π6 ἀρρθάγδηςε οὔ {Π6 ᾿ρῃέηίηρ, Ὀυι (ἢ6 
ἢδϑβῖι οδπηοῖ θ6 δηπςὶραίοά, ἔογ θεΐογα γου Ἔχρεςὶ ἰξ, 
1{ Π48 βῆοννῃ ἔοι ἢ δηα νδηϊδῃθά. ΤῊΪ8 ράββαρε ἂρ- 
ΘΑΓΒ ἴο ἢᾶνα Ὀ66η ἴῃ {πὸ τηϊηὰ οὗὨ {Π6 στοαὶ ϑοοί 58 
᾿!εοσγα8, ἴῃ ἴῃ 6 [Ὁ] οσηρ Ἔχαυϊδιίεῖγ Ὀδδυει] 

δοσυπϊδίοη οἱ 811}1168 : 
“ Βυζ ρῥ]οδβυγοβ ΓΘ {{Κ6 ρορρίεβ βργοϑδά --- 
ὕου δεῖζα ἴπ 6 ἤονεσ, 118 Ὀ]Οστι 18 βῃοὰ . 
ον ᾿πἶκα Π6 δῆον {8118 ἢ 16 τίνοσ, 
Α τπηοπιρῆξ νἢϊῖ6, [δὴ τ6]18 ἔοτ ὄνοῦ; 
Οὗ Ππἰκα ἐπ Δογοαζὶξ γαοξ, 
7λαΐ Πίἰῥ εγε νοι σαπ ροῖπὲ ἰδεῖν ρίαοε; 
Οὖν κ τὴο αϊπδοιυ᾿ς Ἰονεὶγ ἴοστη, 
Ἐν δ ῃϊηρ διηϊὰ [ππ6 βίογη" 

118 Ἱπάθϑα δῃ δρργοργίδίβ ἱπηᾶρα οἵ οεἰεγέψ, δηὰ 
«90 οἴσωαάεδηηε:. δοϑοχί. Επιρ. ΕἸ}. 1δ4.Δη4 Ηἰπηογ. 
(8ρ. ὟΥ εἰ8.) τάχει--.---πρὶν ἀγγελθῆναι παρῆν, πρὶν ἀκουσ- 
θῆναι φαινόμενος, κατὰ τοὺς σκηπτοὺς ἢ τὰς βροντὰς, αἢ πολ- 
λάκις φθάνουσι τῆς προσδοκίας, ἡγήσασθαι. Ἢ Πο {πυ8 1]- 
ἰυδίγαίοϑ, (ρου δρ8 ἴοο ΤἈποι }]γ,}1Π 6 ΠΒΙ πιθπί οὐ πα 

νΟΙ,. 1. ὡς 
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Ῥτγορῆθου." “δὶ δϑίγα δγυπίυγ ΔΌ0 ογίθηΐα ἴῃ οςοῖ- 
ἀδηΐοπη: ἰΐα ᾿πΠσρηάϊαπι 1Πιὰ αὰοὸ ἰοῖι5 ογγδγιῖ 
ΟΥΌΪ5 διϑὶΐ, πῃ ογιθηΐθ, βϑαϊ!οιθ Ζιδοτιι πὶ οτίαμη, 
βίαιπ|Δ [(4]14τ ἴῃ οσοΙάοπίθ, ρογ το 6] ]Π:οη θαι {γι 
Ῥγποῖρυπὶ ναϑίαντ, δἰηρα αι οἵ Ἰυδῖο 1)6ἱ γυαϊοϊο.᾽. 

47. ἀπὸ ανατολών---ξως δυσμών. ΟὈδβοῖνο, [πὲ (ἢ6 
ΡΙΌ ΓΑΙ 18 αἰ ννᾶγ8 υ866} 1 {{}||5 Γογπλαϊὰ, οι} τη {Π6 Ν. Τ᾿ 
δηά τῃ6 ΟἸαββῖίοδὶ ψ γιοῦ, οὗἠἨ ν ῃ]οἢ ΠΊΔΠΥ ΘΧΔΠΊΡ[68 
8Γ6 ργοάἀπορδὰ ἰῃ ἃ ἰϑαυπθα ποία οὗ Ὦγσ. ΒΙοιῆοὶα Ὁη 
ΠΈξεςγ!. Ροτβ. 2987. Τἤθγα 18 8η 6}}10518 οὐ ἡλίου, 
ΜΠΙΟἢ 15 ΒΌΡΡ 6 ἃ τη δορῇ. (ΕΔ. ΟοἹ. 1245. αἱ μὲν ἀπ᾽ 
αἕλίου δυσμάν, αἱ δ᾽ ἀνατέλλοντος ; ἀῃὰ Ρ]αί. ΡΠ. 
Ὀθοίῃ εἰ6ἃ ὃν Πὲν. Β. ψῇο ἀΐἶβο ποίϊσθ8 {(π6 Κιηατοά 
[οσια]α ἐπὶ δυσμαῖς, Ὀοτ ἴῃ ἃ ρΡἢγϑδιοδὶ, απὰ τηογᾶὶ 
86η86. ἜΠ6 ρῥγϑβθηΐ ρδββϑᾶρθ πᾶν 1{Ππ|δίσαῖθ 8η οἷθ- 
σϑηΐ δχργθββϑίοη οὗ Ευγρ. Ηἰρροὶ. 6569. βροντᾷ γὰρ 
ε μφιπύρῳ. 

28. ὅπου γὰρ ἐὰν ἦ τὸ πτώμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ 
ἀετοί. ΤΏ 6 σοηποοίίοη θοΐνϑθη {Π18 πὰ 6 ργθοβά- 
Ἰῃρ᾽ νΘΓΒ68 15 ἀἸἰδρυίοα. δ6α {{Π|| (οιητηοηίδίογβ. ΤΊ" 5 
8886 18 ΠΊΔ 1 ΕΒΕΠῪ Δῃ δάδρ!α] βοηΐθηςο, Ὀὰΐ [ἢ ἢχ- 

Ἰηρ ἴΠ6 οχδοΐῖ γαΐξΐο οἵ ἴῇ6 ρῃγΑΒΘοΪ ΟΡῪ δηά δρρ]!ς4- 
τοῃ, [6 Ιηἰογργοίθγβ ἃΓ6 ποῖ ἃρτθού. ὍΤῇο αἀϊῆδγθης 
ΟΡΙΠΙΟΠΒ 8.6 αἸΠρ ΘΠ βίαιοι Ὁγ οἱ ἢ ηά Κορθοεῆβγ. 
ἼΠοβς δαορίοα Ὀγ Κυϊποοὶ δηα Ἐοβθηπ). βθθπὶ [Π6 
τηοϑί ργορα 16. 1116 [ὈΓΙΊΘΓ {ΠῚΠΚ5 (Πδὲ ὈΥ 1 1Π6 
σογίδι ηἰν ἂπὰ βυάδάθηηθββ οὗ {Π6 ρυ Π]Βῃιηθηΐ οὗ {Π6. 
ψ]ΟΚοα 185 ἀδποίϊβά. Βοβθῃπ). Ἰηςογργοίβ, “Δ 8 θᾶ ρ]65 
ἤγ ἴο σᾶγοᾶβ8865 8η4 δε οὐ τἢεδιῃ, 80 ψῆθη {Π6 ΟἰΤΥ 
Δα πδίοη 5Π4}} 06 τρα ἔογ ἀθϑιγιςίίοη, (ἢ 6 68ρ}65 
(ἰ. 6. [ηὨ8 οι 85) ψ}}} ΗΥ̓ ὕροη δηά ἴθὰγ {ῃϑη." δὸ 
Ηδιηπιοηά, Ματγκδηά, Ν᾽ εἰβίβιη, δηά ΒΥ. [ἢ οὔ 6 
την 4}} βεδειη ἀργϑϑά, παπγοῖυ, [ἢ ἢ 6 ΓΘ 15 8ὴ 8} 5] 0ὴ 
ἴο Ζοῦ. 89, 80. ψἤθΓο, οὗἉ 68ρ]65, 10 18 8414, ὁ δ᾽ ὧν ὦσι 
τεθνεώτες, παραχρῆμα εὐρίσκονται. 1ἰ ἢ85 Ὀδ6η Ἰηἀοοά 
οδ]εςοΐοά, (ῃὰΐ δασέος ἀο ποΐ ἔδβεα οἱ) σᾶγοϑβ868, δῃὰ 
{παῖ {616 δὲ ἔδβνν οὔ Ποη6 ἴῃ Ραϊθϑίϊηθ. ΤΠ ἴου- 
ΤῺὯΘ6ΓΙ, Ὠονονοσ, Π88 Ὀδθη βϑίδυ βηθὰ ὃν Μιςοἢδ61:8 : 
λυ, 85 (6 ἰαϊίογ 15 δὴ αηάήδηΐδθ]α [δςΐ, Ἰῃ ̓ 06]1πη64 
το δήορί (6 ορίπίοῃ οὗ τδην ἰθαγηθᾶ ἤθη (866 
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ὙγοΙ ἢ δηᾶ Κυΐϊποο|), {παῖ Ὀγ {ῃ6 ἄετος ἤδγθ, δῃηά {Ππ6 
ὍΣ οἵ 9ο}», ἀπά οὐϊιο ραββδᾶροβ οἵ {ῃῸ Ο. Τὶ να δα 
ἴο υηάδεογβίαηα 8 βογὶ οὗ θβασὶβ σα]]θα {Π}6 περκνόπτερος, 
ΟΥ τῖῃοσ {π6 υμέέω" αν αΐμα, νι ἰσοἢ ὈΘΑΓΒ ἃ 511}18- 
ΓΙΥ το 16 Θαρὶα, δῃ [8 σοιητηοι ἴῃ ΡῬαδβίϊηθ. 

20. ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται. “Α μορί!ο4] ἀδβοσιριίοη 
(5 γ8 οβθηπη.) οὗ [Π6 ἀδβίγυςσθοη οὗἉ ΨΦ6γιιβαίθπ, δηὰ 
οἔ {Π6 6 ν]β βίαϊθ." ΤΠδ ποχῖ ΌΠΓ ΝΟ Γ8685 816 81}0- 
ΡοΞβϑά, ὈΥ 8]}] 1π6 δῃηοϊθηΐ, δῃὰ πηοϑί οἵ (6 ϑδγ!οῦ οἱ 
ἴδε τηοάδτη (οιηποηίδίοῦβ, ἴο ἠδηοία (ἢ ηαΐ 7μάσ- 
ποηΐ. Βυΐῖ {{}18 νου] ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ΝϑΎῪ ἢδγϑῇ {γΓϑ 51:10}, 
Ἠρδηςσα πιοϑὲ δἷϊ {πΠ6 γϑεοθηῖ (ὐοπιπηθηΐδίοῦβ πηάογ- 
δίδηκἰ [ἢ6πὶ οὗ {Π6 βδίῃηβ βυδ)]θοῦ 85 τῃδὶ οὗ 1π6 ργο- 
οοάϊηρ, νογβ68, 1. 6. [Π6 ἢνβί δάνοηϊ δηπὰ Ἰυάριηηθδηΐ οὗ 
ΟΠ σγιϑῖ, ἴὴΏ (6 ἀσβίγυςσίιοι οὗ Φογιιβαίθιη δηά (6 
ον ϑῃ βίδίθ. ὍΠ18 8665 τγϑηιπγοὰ Ὀγ {Κα ψογάβ 
εὐθέως, ἀο. ψῇϊοῃ Μδικ δηά 16 ΓρηοΓ ἐν ἐκείναις 
ταῖς ἡμέραις. (ΟγΙδὲ [Ἰ85, ἔτοπ ν. 16, βδῃονῃ ὈΥ εὐλαέ 
δὶ σηδ [158 ἀ15010168 τσ Κπονν {πὶ [Π6 ἀοδίγυσιόη 
οὔ {86 εἰἴγ ἀηὰ ἰδηρ6 ψὰ8 δί ἢηᾶά : ἢθ ποῦν, ἔγοηι 
ν. 90, ἴῃ Ργορμοίϊίο ᾿πηᾶρεγΥυ, ἀθριςβ {πΠ6 ἰοΐΔ] τυΐῃ οὔ 
{Π6 εν ]8ἢ ἡδιοη. [ἢ ἃ}} ἴὴ8 ἴἤγθθ Ενδηρο] 58, ἴοο, 
ΟΠ εῖβδε 838γ8 [ἢαἱ ἐλμὲν σεπεγαΐίοπ 588}}} ποΐ ρ858. Αι ΑΥ 
Ὀοΐοσα «δἱἱ 6 {Ὁ]6||6ἅ. ὅθε αἷϑο [μ|κ6 21, 28. 
(νος ἢ 18 Θβρθοῖ δ! ν ὑτροὰ Ὁγ τοί.) 41} νψ}}16]} 566 8 
ἴο ον! ἀθηιὶν πϑικ (ἢ6 ἤιϑί. δάνθηι. Ἠονένοσ, 89 
ἸΏΔΏΥ οὗἁὨ {π6 ἤσυγοβ οιρὶογοά ἴῃ ἐῤοθ6 ἴοι νϑῦβ68 
σου 866 ἰο ἴᾶνα ἃ ποῦ {6 Γ8] ΔρΡ]οδιίοη ἴο {Π6 
ἀεείγμοέϊοη οὐ ἐδθ μπίυσεγοο, 1 ἈΠ] 11 πηᾶΥῪ Ὀδ δαπμῖ- 
ἰεἀ ἰο ἢᾶνα 80Π16 Γοιηοΐα ΣΘίθγθησα ἴο 1, ὈῪ ΨΥ οὗ 
ΔΉΔΙΟΡῪ δηα αεσοομιπιοάαέϊοη. “ΤΏ ΘΧΡΓΘΒ5ΙΟη8 οὗἉ {18 
δηὰ 16 (ΟἸ]ονηρ; νοῦβ68 ἄγα ἡπεέαρλογίοαί; 5.6 ἢ} 85 
ΔΙῸ υϑυ8] διηοησ ἰΠ6 ρῥγορξθίῖοδὶ, δη4, Ἰηἀ 664, ἰῃ 
8ΟΠῚΘ Π]ΘΑΞΌΓΟ, δἰΐ δηϊπηαίθα ψυτιο Γ8,. ΘΒΡΕΟΙΔ ἢν ροσέβ. 
Α8 ΟὨγτίβι ἢεγα βυδίαϊηβα {116 σπαγασίογ οὗ ἃ ργορῃοί, 
80 6 νουοϊβαίεξ (ο ι.86 ργορδείις ᾿ᾶροσγ. “1 
Ὑγ͵88 ΟυβίοΠΊΔΓΥ (ϑ84γ5 ])οάατ!άρθ) ψι ἢ (Π6 ῥτορῃοίϑβ, 
85 ἰΐ 15 511}} ψ τῇ (ἰ6 Εδδϑίθγη ψγιΐθιϑ. ἰο εἰθϑογιῦα {ἢ 
αὐίογ συ! οὗ κίδίθβ δῃὰ Κιηράοῃῃβ, ποί ΟἿΪΥ ἰῃ ρ6π6- 
ΓΑΙ, ὉΥ δὴ ἀθένογϑαὶ. ἀδγκηαθβ5, δαζ. Αἰδο. ὉΥ δυςῇ, 

ὡς ὦ 
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βίο ἤριυγοβ 88 ἴπο86 ἤδγ υδο, ψηϊοΐ 4}} ἤᾶνθ 
(λ61- ουπάδοη ἴῃ ἴπαΐ ἂν οἵ βρϑακίηρ." ὕγει- 
βίθίῃ Ὁ 4118 [ῃ6 ρδββᾶρ ἃ υἱδίο ργορἠηθδέϊοα πιαίογμηι 
ἱηργμοηΐϊμηι, δἰ φυοίο5 Ηοπι. (άγϑ58. υ. 856. ἡέλιος 
δὲ οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε. 80. 4180 4 ΠδΌΡΙὨΙοΑΙ ΨΓΤΙΟΓ 
δρυὰ Ἦ ε(8. δ᾽ 80] ἢϊ υἱὖ βδηριι 8, Ὀ6᾽ πὶ Ἱηρταϊ ἴῃ 
ΤΠ). δὲ νοτγὸ 5860 811|1}18 δϑί, (οἷα 8Π|18 ἴῃ 
τη νοηῖπι. 00 Ἰυπηθη οϑὲ βυιηθοίιπ) [6]1ς]- 
(818 οἱ ᾿ς 185: τἴἴᾳ6 ΘΏΘΡΓο οἵ οὐβοιγαί!ο 1υΠ|]Π15 
ςαἰϑηιίαίθβ οἱ {γε ἰδ ϑἰμηϊβῆοδης. ὅ66 2405. Β. 6, 
ὅ, 8. ὅ0 «80 ὙΊγρΙ, αθοῦρ. τ. 468. 801 ΕἘΌΪ 5:5η8 
ἀδῦϊ : δοίθηχ 40}}8 αἀἴσογα αδἰίδυμιη Αυάραῖ ἢ 116 ΘῃΪπὶ 
σῷοοβ 1πϑίασγο τυπλυϊ.8. ΣΝ τποησῖ, ἰγαυάἀριηη6 
οὖ οροτγίδ ἰππλοβοογο 0611Δ. [Π]|6 οἰϊδπὶ δχίηοίο Π|186- 
Ιαῖὰ8 (ἀϑαγὸ Ἐοπηδ : Θυυτ σαρυΐ οὐδουγὰ Π1{]- 
ἄππι ἔδγγυρσίηθ ἰοχὶί, [πἸρίδησα δοἴθγηδπ) {πη ογυπηΐ 
βοουΐα ποοΐθη. δὅ0 «4ἷ50 (ἰς. Ρ]αί. Οἴγγβ. δρ. Οτοί. 
Κυϊποοὶ οἰἴθ8. ὧν. Μοῖ. 1δ, 782. (Οἷς. δι}. 8, 8. 
ΤΙθ0}1. 2, ὅ, 71. 1ᾳν. 2, 4 ἃ ὅδ. Τῇθ σψογάβ βθϑῆι. 
ἰο ἀδηοία θοΐΐρδοβ οὐ ἐδ διπ απηὰ ποοη. 1 δ(ᾷά, 
1η4ἰ 4 ἰοΐδ] δοῖρθ6 οὗ 16 δὼπ ψῃ]ο ἢ ρτγοοθάρα 
ΧΟΓΧΟβ᾽ Θχρϑαϊοη ἀρδϊηδί Ογθθοθ 18 [8 ἀοβουΡοα 
ὈΥ ἃ 5006 ᾿Ἰβϑίογιδῃ : Ὁ ἥλιος ἐκλιπὼν τὴν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἕδρην, ἀφανὴς ἦν, οὔτ᾽ ἐπινεφέλων ἐόντων, αἰθρίης 
τε τὰ μάλιστα' ἀντὶ ἡμέρης τε νὺξ ἐγένετο. Ἡοτοαοί. 
γ, 87. ὅ0 αἷϑο Τηυσγά. Φ, 20. ὁ ἥλιος ἐξελίπε---καὶ 
πάλιν ἀνεπληρώθη. ΟΌδβογνα, ΠΕ Π6Γ ἀο068 Μεαίίμαν, ὨΟΓ 
{ο86 Ηἰϑιογίδηϑ, Βρθᾶκ ψττἢ Δβίσοηοι σαὶ οχϑοίῃ 688, 
θυΐ ρορωξαγί ον. Κυϊηο6ὶ υπάἀογβίδη 8 {18 ποί οὗ 
θοἶΐρδο5, Ὀυϊ οὗ, 1086 οὐρϑουγαί οηβ οὗ ἐδ 6 βι1η, ΤΏ ΟΟΙ, 
8ηἀ 5ἴαγβ αἰἰδηάδηξςξ οἱ δα Πα υ 8 Κ65. ὅ6α Αρος. 6, 
14, 564. 206] 8,38. Ηδ κ͵]30 φιυοΐα8 δῇ ἰηϊογοϑίίηρ 
Ρδβϑαρὲ τοι Βογρῃδη, δπα ΓΘΙοσβ 18 ἴο ΗδιΏΟΣΊ, 
ΜΠοαὶ ἰπ6 ΓΟΔΟΘΙ ΤΥ ΠσοΟπβαί, ἀπά {Π6 ποῖα οὔ 
Μαίιῃ. 96, 46. 

20. καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται, ἴ. 6. ΠΟΥ 58}4}} πο 
Ἰοηρογ σινο {Ποῖγ ᾿Ιρῃς. δὸ 1 [6 ραβϑαρε οὗ Ηδρχο- 
ἀοί, ᾿Σ Ὀδέοσα οἰοᾷ. ἘΒοβθημῃ. Κιιϊηοεὶ!, δηὰ Ρίη- 
οἴη6}}}, ποννανοσ, ἱπίοσργος (ἢθ686 ϑογήβ οὐ ρίορι 68. 
οὗ 5] ρΡῃυγθου δ δηα [ηΗδιηπ)80]6 τηδίϊοσ, ἡ μϊςὶ ΡΏΓΩ, 
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ϑῆϊηο, δη( βθϑίῃ ἰο 8}} [το ἤδάνθη, δῃά δῖ Ἵοηι- 
ΤΠΟΉΪΥ ΟΔ}16 1 [4]}ΠΠ1ὴρ’ βίασϑ. Ῥηθηοιηθηδ (88γ58 Κο- 
86 η πη.) οδἰ]οα δέρθγηϑολημρΡοῦ, 5:Δ1- Βῃοοίηρ ; [ἢ 
αἰερσϑηΐνγ ἀσδριοϊεα Ὀγ ΜΝ ΊΓρΙ], ἄφογρ. 1,. 1, 868. 
ϑέορα δἄδῃηι δ6}145, νθηΐο πηροηἀθδηίθ, ν] 6015 βγω- 
οἱρὶἐθ5 εσὐδἰο ἰαδὲ, ποςι]8416 Ρ6Γ υτθγαηὶ ΕἸΔε ΔΓ 
ἸοηροῸβ ἃ ἴοσρο δἰὔθϑεθγε ἰγασίι 8. Τῆθβ6 ΨΘΓΘ, ΟΥ̓ 
{Π6 διιρογϑιιοη οἵ (6 δηοϊθηίϑ8, ἱμουραῖ ἴο ροτίοπα 
σδἰδιη 1165. 80 Δτίοιηιάογιϑ, 2, 838. οὗτε δὲ καταπίπ- 
τοντες ἐπὶ γὴν οἱ ἀστέρες εἰσὶν ἀγαθοὶ, οὔτε ἀφανιϑόμιενοι" 
πολλῶν γὰρ ὄλεθρον μαντεύονται καὶ ἀξιολόγων μὲν ἀνθρώ- 
πων οἱ μεγάλοι, λιτῶν δὲ καὶ ἀσήμωυν οἱ λέπτοι καὶ ἀμαυ- 
ροί. γοίβίοιη οἰΐο8 1μπογοῖ. 8, 287. ““Νεὸ οαΐοσ ἃς 
νϑηΐ8 9ΘΟΓΒΌ ΠῚ, ΒΘΟΓΒΙ 416 ροίοϑίαβ δὄγι8Ί. Απά 
ΟἸδυαίδη : Ηδυὰ 8θοι5 ἃς ἰδοϊίδπι [1η8 τορϑηία ῬῈΓ 
Ατοΐου διάργος σδάιϊηῖ 8.165. Βαΐ {18 νου ]α θ6 ἃ 
οἰγουμπηϑίδηςα ἴοο 1η8]ρη1ῆσδηΐς ἰο τηδίοῃ [ἢ 6 80}0}1Π16 
ἤρατοβ Οὐ 1Π6 σοπίοχῖ, οΓ 8110 {πΠ6 ἀἸσΏΠΥ οἵ [Π6 Ρεγ- 
Β0ΟηΔρ6 ΨὴΟ 0865 [ἢ6π|, Α ἰγϑιηθηάοιιβ ἀΔΙΪΚΏ 688 [8 
ἸηΘδηΐ, βι10ἢ 885 15 ἀθϑοσιθθα ἴὴ (6 ἕο] ον 5:8} Γ 
ΘΧΡΓΘββίοηβ ὈΥ δίδίδ, ᾿η ἢϊ8 ΤὭρῦ. Γ,. 10. 5 1π||. 
“Ῥ]υγδαυα ἑαχαίο οσοοϊάογπέ δἰάογα οοὐἶο." 1 Ϊἰ5δϊδἢ 
84, 4. πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται, ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου. 

20. αἱ δύναμεις τῶν οὐρανών, 1. 6. (ῃῇῆ6. Ποϑὲ οὗ ἢ 6ᾶ- 
νϑῇ, (ἢ6 8:1, πιοοῃ, δηά 8[848.. ὅ66 2 Ρϑγαδὶ. 88, δ. 
Ψετγοη. 838, 22, οἱ βρ6. Οἱ, ἃ8 Κυϊποεὶ {ΒῖηΚ8, οο- 
ἔωηι ἴρδιηι, Ῥουρ ἢ γαϑίϊοα ν. ΕὌΓ, βᾶγ8 πὸ, ἴῃ ἰθσγῷ 
πιοίι Ποιηηῖρθυ8 θη} 08 σου πὶ 8686 πιοι 8 ΓῚ 
νάοίυτ, ΤΠΘΓΘ 18 ἃ 5:Π|1}8Γ ΘΧΡΓΘβϑΙοη 1η βαϊδῇ 84. 
4. τακήσονται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανών. 

80. τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱὸῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
ΤΠα ψοσγά σημεῖον 18 οπἰ (66 ΟΥ̓ ΜαΙκ δηά Κρ, δηά 
ἰηάεοά ἰξ 18 Πα υϑοᾶ ρ᾽θοηδβί αὶ γυ. δὸ Ὑο] ῇ, 
Κυϊηοοϊ, αηὰ Βοβοπη. Εοῦ σημεῖον 51:0} 685 5Π|Ρ0ΪῪ 
αρρεάγαηοθ. [1 τὺ ὃ6 ἰτδηβίαίθα, “16 53}4}1} Ὀ6 
ἀϊβρ᾽αγοά {π6 ἀρρβάγδηςθ οὗ {86 Μαβϑβίδῇῃ, 1. 6. {ἤδη 
8[}4}} (ῃ6 Μοββί8Π ἀρρδδγ." ὅϑοιης δῃοϊθηΐ δη πιοάθγῃ 
Οοιηπιοηΐδίοῦβ Γοηογ σημεῖον Θηβση, Ὀδῆηοσ. ἀηά 
τῃ6 Οταοκ (ομηπιοηΐδίοῦβ, δηα φαγὶγ Οὐ ςΒ, ᾿πέργ- 
Ρτγεῖ ἰτ (6 ογοϑ8. Βιιΐ σημεῖον 18 οί. 80 υβρά 1 (ἢ 6 
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ϑογίρίαγοβθ, ἀπ [Π6 νοῦν 1464 οὗ [ἢ6 Ῥάηηθγ δῃά {Π|6 
ΟΓΟΒ5 Βᾶν ΟΙΓΒ ΟἵὗἨ ἃ σΥΓυϑδσῖηρ ᾶρο. Ν᾽ εἰβίθιη δα ῃ] 415 κὶ 
1ἢπ|5: ““ΡΙῸ 5|ρηο 1η (ΟἾ 15, αιοά ροϊδθγαηΐς Ζιάςι 
ΒΈρΓα 16,1. ἀδίαν 184π| ἔπ π|ιι5 Η]ἸΘγοβοὶ πηγὴ 1η- 
σΘΉΒΟΓΙΩΊ, 41 ᾿ηζο γάτα 8οίθιη, ποσί νϑιὸ ᾿πᾶπὶ οἵ 
8.6113 οὐβουγαραΐ." ΑἩ ἱπίογργοίδιειοη ἹΠρΡΘΏΙΟΙΙΒ, 
θα ῬΓΘΟΔΙΊΟΙΙΒ. 

80. τότε κόψονται πᾶσαι αἷ φυλαὶ τῆς γῆς. ΜδηΥ 
οἷά (οπιηηοηϊαίοιβ ᾿πογργοῖ, “ 8}} (Π6 ἡδί!οηβ οἵ {ἢ 8 
νοῦ] .᾿" δηά (15 8586η86 ΟἿΓ Δ:{Ποι]Ζρά νογϑίοη 1η6ι}}- 
σαῖθβ. Βιιῖΐ, ἴῃ σοπ]υποίίοη νι ΓΓΠΘΟΡὨν]δςοΐ, δπή 
80ΠῚ6 Οὗ 1πη6 θεοϑὺ πιοάϑγηῃ (οιηππδηϊδίογϑ, 1 (Κα γῆς 
ἴον ἐδ ἰαπά, ἴ. 6. “λάθρα. ὅὸ 1ὴ 1Π6 ρᾶββᾶρα οἵ Ζθ- 
οἰδτγ. 12,12. (ἢ ϊο ἢ «96805 Πα ἴῃ τη1η4.}) κοψέται ἡ, 
γῇ κατὰ φυλὰς. “ΓΉΪΘ 15. 480 σοπῆτιηθα Ὁγν Αρος. 
1,7. (σῆϊοῃ ονιάθηι!ν τγοῖογβ ἰο {Πὶ8 βᾶηθ δνεηΐ,) 
δηά (νη γ} 0 γ) 1 (Ὠ]ΠΚ [Πδὲ 10 τηὶρῇς Ὀς ἃ ν]βίοη 
Β66η ὈΥῪ Φοπη Ὀεοίογθ {6 ἀθϑδίγιισίοη ΟΥ̓ Ψ6 γι 58} 6 ΠῚ, 
ἰδοῦ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελών καὶ-------καὶ κόψονται ἐπ᾽ 
αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ΤἬἼΘοΓΘ 18. ἃ 5ΓἸΚΙηρ; 
Β᾽ ΠΥ Ὀδύν θη {Π18 ραββαρο οἵ Μαῖϊίποεν δηά {παῖ 
οἴ 6 Αροοϑδὶ. ψῃ]οἢ 1 σα ΟἾΪΥ δοοσοιηΐ ἴογ ὮΥ βὺρ- 
Ῥοβίηρ' {Πΐ Φοπη δπιρίογθα τ[ἢ6 ψογή8 Ψῃοἢ ἢθ το- 
τε οΓθά (ὁ πᾶν θ6θη τι864 ὈῪ οὐγ ]ογά. Κόψονται 
ϑη]ῆθβ “(ΠΟΥ 8}|.4}} Ὀθαΐ {Π61 Ὀτγθαβίβ᾽ (1Π 8!:σὴ οὗ 
δτιοῖ, τορθηίδηςθ, ἄς.) 

80. ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. Α 58ρεη- 
ἀἸὰ τπηᾶρα 8 η}1Π18γ ἰο (Π6 Ησῦτον ροοίβ, βΙρηϊγιηρ ἰο 
σοί σι ἀν ΑΝ ὅζο, “ΠΟΥ 81}4}} ρϑγοθινα {Π6 
δάνοηϊ οὗἩ {Π6 Μεββίδῃ ἴῃ ῬόονΓ δηᾶὰ ρίογυ." Τῇῃδ 
ψΟΓ8 μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς ΔΓ ΘΟΧΕΘρΘΙ64] 
οΥ̓ΤΠ6 ργθοβάϊηρσ. 15 Π|Δ] ϑίυ δηα ρίογυ ννὰ8 βΒῃονῃ 
Ὀγ ἴπ6 ἀδδβίγισίίοη οὗ (Π6 Ψ6'ν ν18} βίαϊθ, Ὁ. τπ6 αὔῦτο- 
ραϊϊζοη οὗ {Π6 Μοβαῖς ἴ,μὰνν, ἀπὰ 16 υῃΐνοσϑαὶ ἀ15856- 
τ᾿] ΠΔΙΊοη οὗ (ἢ 6 ρ]ογίοιιβ ἰγυΐῃ8 οὗ (Π6 (ὐοβϑρεὶ. Ὑ εἴβ. 
δηα Κυϊποεί. 

81. ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὑτοῦ. ΤΠ θο5ὲ (οπι- 
τηρηΐδίοῦβ ἱπίθγργεί, “ αοαά ψ}}}, ὈΥ {86 ᾿ηΐεγνθη- 
«ἰἸόη οὗὨ ἢ18 δηρε 8, (1. 6. Ὀ.Ὺ 15 ργονι άβῃηςθ,) Ὀτίηρ' ἴο 
Ῥ855 (δ 1ῃ {ἢ15 86480η οἵ οδί ιν, [Π6 ἔγιι ἀἰ56 0165 
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οὗ ΟΠ γιϑὲ (οἱ ἐκλεκτοὶ) 5841} θ6 ργεβογνρα." ΟἿ 6.5 
(ἢ Ἐοβαημ.) ἰαΚο ἄγγελοι ἴο τηρὰη [ἢ6 ργοΔΟ 618 

“ Οὗ {6 αο8ρε6]. Απὰ 50 θοδαπάρο, Ηδιηπιοπά, 1,6 
ΟἸΙοις, ἄο. ὙΒιοἢ οριηΐοη 1 {Π|ηΚ ργοΐογα 6. Απάὰ 
{Π1|5 566Π18 Γγοαιγοά ὈΥ τῆ6 τνογὰ ἐπισυνάξουσι, ΜὨϊΓἢ 
1 ψου!ὰ Ὀ6 οχίγθιηθν ἤδγβἢ τὸ ἱπίθγργοί ργθβογνθ. 
Βν ἐκλεκτοὶ Βοβθηπη. ὑπ ουβίδη 8 ἐμέμγο (ἢ γι 148. 
Ὕῃιςἢ Καϊηοοὶ {πὴ Κ8 πατϑῆ. ποῖ 18, ΠΟ ΟΊ, 
0 Οσοδϑίοῃ 10 ἱηἰτοάμποα (Π6 νογὰ γμέμγθ αἱ 8]]. 
ΠΏΡΪν ἰγδηβϑίαίθ, “ΠΟΥ Ψ1] ράιπΠογ τοσοίΠοῦ 4]]} 
ἴγ 6 ΜΟΓΒΙ ΠΡ ρΟΓΒ οἵ (Πγῖβὲ. ΕΧαιηρ 68 οὐ {Π]158 56η86 
οὗ ἄγγελοι ἃτ6 σίνοῃ ὈΥ δ6}}}. 1,6χ. ἔγοπι 6]. 4, 14. 
1 ΤΊη.. 8,16. Αροοσλ]. 1, 20, ἕο, εἰβ. ἰγᾶσθβ δὴ 
Πηᾶρ6 οὗ ἀδίδηςο ἴῃ ἐπισυνάξουσι (ἀοι 1685 ἢ Γ6- 
ἔθγθησο ἴο Μαϊι. 98, 57. ψῆθγα (γ158 88γ8. ποσάκις 
ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὅ τρόπον ἐπισυνάγει 
ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς). Ηκδ {π8 ρδΡΑρΡἢΓΑΒ68 : 
“(ἢ νῖβε ν}}} 6 85 σαγϑία! (ο ρσυάγὰ δηκεί ἀεοίδηα ἢ]8 
ἀἴβοῖρ]68, ἃ8 ἢ6 ψ}}} "6 δαίῖνβ ἴῃ ρυπίβῃϊηρ 1Π6 σοη- 
τυἱηδοίου5 ενν8. ΤΠ6 56] 0165 οἵ (Ἰγιβί, ἀϊβρογδοα 
{Πγουρθους (Π6 Ψ ΠΟ νου], ψν}}} 6 ργεβογνεά ὑη- 
ἢυγὲ ΔΠπ|14 8.6} σοΟΠῚ ΠηοΟἰΙ ΟΠ 8, 85 ἰΕ ογα ὀϊαάδθη Ἀηα. 
βϑιΠογο ἃρΡ υπάδι {Π6 Νιηρβ οὗ Ὠίνιηα Ργον! ἀθηςβ." 
Βαΐ {Π18 1ηΤογργοίδιοη, ΟΕ ΝΟΣ ἱπρθηΐοι8, Β6ΘΙ8 ἴο 
6 δοϑγοοὶν βυρρογίθα ὕγν ςί8. ΓΠΘ ρῇταβθ μετὰ 
σάλπιγγος ἐπεισὶ 15 ἰάΚοη ἴτοπ {Π|6 Φ6ν 18} οὐυδίοτῃ οὗ 
οΔ]]Πηρ τοροϑίῃογ {πὸ ρθορὶα ὈΥ βοιπα οὗ ἰγυπιροί. 
ΤΊΊΘΓΘ 18 ὙΠ ἃ τοίδγθηςε ἴο 1{ ἴῃ {Π|6 8101Π16 1 Ρ ΡΥ 
ΟΥἹ (ον. 15. δῃὰ δἰβεν γε. " 

51. ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἕ. ἄ. α. “ΓἝὮ 686 ἔογηπλι- 
1458 (ἢ οἢ τηθαὴ [Π6 538Π16) ἃγὸ οἵ Ηεῦγον ςο]οιιγίηρ; 
βίρηϊγιηρ, “ἰτοιη 4}1} [(ἢ6 τερίοηβ οὗ {Π6 νου] ἃ." [Ιη 
[ἢ6 ΘΑ. ] 1681 ἀρθ5 ἴΠπθ γα γογὸ θυΐ ἴοι αἰν!βίοηβ, Νουιῃ, 
Νουῖῃ, Εδϑοὶ, ἀπά [δεῖ ; ποὺ ἀοθβ ΗἨΟΠΊΘΓ πηθηςοπ 
ΙΏΟΓΘ. Ηρηοσ {Π6 νατίουβ ρᾶγίβ οὗ [ῃ6 νον] ψοσα 
“416 ἀ αιιδγίογϑ ; δπα (Π6 Υτιίοτβ οὗ {π6 ΟἹ Τεβία- 
τηθηΐ, Δηα {Ππ δΌὈ1η8, 56 {6 ψογα ἄνεμος 51 ΠΠ|ΡῚῪ 
[ὉΓ ρϑιΐ, ΟΓ τθρίοη. δὸ Ρρᾶ. ἃρ. δ᾽͵ εἴ8. δῆσον, αἰ 
Β1η1 1η οηιπὶ υϑηίο. β 

81. ἀπ᾽ ἄκρων. οὐρανῶν ἕως ἄκρων--τα. ἼΠ686. νοτγάς,, 
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ΔΓ6 8ῃ Θχρ]οδίοη οὗἩ νῃδί ργθοθαθα ; “ [τῸπὶ ὁΠ6 6χ- 
{ΓΘ οὐ (Π6 Ὠδάνθηβ ἰο (ἢ6 οἰδοσ, 1. 6. ἴγοπι 186 
Ψ Πο]6 υηΐνογβθ, ψ ἢ] οἢ 18 σονογεα Ὀγ (6 Ὠρανοη8.᾽" 
(ΚΒοβθηπι.) Πα ρῆγαβο οἴζϊθη οσοατζβ 'ῃ {Π6 ΟΙά Τ68- 
ἰδιηθηΐ, δΔηά ὄονθὴ ἰῃ τῃ6 (ΟἸαββίοδὶ ψσίϊογθ, δχ. σι. 
Τμροιϊϑί. Ρ. 179. ἐξ ἄκρας εἰς ἄκραν. Χοηορῆ. Μ΄ 6οί- 
4]. ἐπ᾿ ἐσχάτων τῆς "Ελλαδος ἐπ᾿ ἐσχάτα ἀφίκεσθαι. 

Ἡπεῖσῖοι 7, 100. ἐξ ἐσχάτων ἐς ἔσχατα ἀπίκετο. ΤῊΘ 
86η86 Ψ1Π 06 (15: “ ω {Π086 ἄγγελοι σοϊηρ ἔοτίῃ, 
σοηρτορδίοηβ οὗἁ (ἢν βίϊδ 8 νν1}}] 06 ἔογηγθα ἴῃ Ἔν γΥῪ 
αυδΓγίογ δηὰ γορίοη οὗ (6 νου], 

82. ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν, ““ ΙΒΆΓΗ 
(18 Ρᾶγδῦ]6 (8 Κ6η}) ἴτοπι {πὸ ἢἤρ-Γθ6." Α σουρϑιι- 
800 ὈΓΟΌΔΟΪΥ βυρροβίοα ὈγΥ {π6 ἤρ-ἴγοοβ, ψ ἢ 1ο}}, ἃ 5 
νν6}} ἃ8 οἷἶϊνθϑ, ΘΓ σον τη {Π6 ρῥίασο ψῇογα ΠΟῪ 
{6 ΨΘΓΟ, 1. 6. {6 Μουῃΐ οὗ ΟἸῖνοβ. (Βγιυρ. Βο- 
86η1. 82η4 Κιυ!ῃ.) 

82, ἤδη ὃ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς, ἢλ8 ΠΟῪ δ6- 
σοί ἰθηἋ6Γ Δη4 βυσοσυϊθηΐ ἔγοπι {Π6 τΣΙβίηρ οἵὗὁἩ [Π6 580 
ἴτουι {ἢ6 τοοίδ. (1)6 22)]16υ.) 

32. καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ. ᾿ΕκφΦύω υϑ04}}Υ 5'ρηϊῇεϑ 
ξΐδπο, παϑοοῦ, ἃ5 ΒΡΟΚδη οἵ [ΠπῸ οβδβρτγίηρ οὗ Δη1 1818 ; 
ΓΆΓΟΙῪ οὗ {Πῃ6 ργοάαοίοηβ οὗ [Π6 δασίῃ. Ηδβυοῖ. 6χ- 
Ὀἰδίη8 ἐκφῦναι ὈΥ βλαστάσαι. Ἡφρῆςα ἐκφυσάσεας ἀε- 
Ὠοΐα8 ϑῃοοίβ, Ὀγδῆσῆθβ. 80 ἴῃ ῬΏ1]|οΟ (4ρ. Υ εἴ5.), πε- 
τάλλων ἐκφύσεις. 

82. γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος. Ιη 1}}18, Δηά (6 
ΡΆΓΔ4116] ραβϑασεβ οὗ Μδγκ δηὰ 1, θέρος ἀΘῃηοία68 τᾶ- 
ἴπογ {Π|6 δργίηρ ἰδη (Π6 δωγιπιογ. 1)6 Ὠιθα σι θγ 
αἰἰγιθας65 [6 σαυι86 οὗἉ 1{ ἰο {Π6 ᾿πηϊφιίοη οὗ [Π6 Η6- 
ὈΓΟΥ͂ ; ἴογ ἴῃ {πὲ ἰδηρύαρα {6 γα ΔΓ πὸ Ψψογάβ ἰο ἀ6- 
ποΐδ βρυτης δηα διιϊαπηη ; {Π6 ἔογπηογ θοίηρ ᾿ἱποϊυἀοά 
ὉΠαογ ΤῊ», (ἢ δωγιπιον, δῃ (Π6 Ἰδίίογ υηάογ ΤΊ, [86 
εὐἱπέεγ. ΓΘ Γραβοη 18 (85 Κυϊποοὶ βιρρμοβίβ), (δὲ 
1η (6 Οτθηΐδ] σου ηίγιθ8, {ποτα 15 ἴδ 1685 αἰ θγοησο 
1ῃ. [Π6 επιρογδίαγε αἱ ἀ"Πἴδγθηΐ βθᾶδοηβ, ἐμδη ἴῃ [86 
νεοβίθσῃ οὔθβ. Ηςρ τσοΐίριβ ἰο Ηδγπιοσ, ψῃοιῃ (ἢ 8 
Τοδάογ ψ1} ἀο ν 6}} ἰο σοηϑβιϊέ. 

98. γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς ἐστιν, ἐπὶ θύραις. 801 ψου]ὰ 
Ροΐϊηξ, ψι ἢ ΟἸΑγκθ. Βοβ. νγ6}} σοιῃραγοὰ Βδπιοϑίῃ. 
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Οτ. 4. ὑπέρὶδὲ τοῦ ἐπὶ ταῖς θύραις ἐγγὺς οὕτωσι. Απά 
δεῇ. [,6χ. Δτίϑί. ΡΙαι. 767. ἔγγυς πρὸ θυρῶν ἐστιν. ὅ0ο 
{η6 1, αἰίη, ““1ῃ Ἰπλ]η6 6586.᾽ ὙΙγρ. ΖΕ. 8, 656. ΤῊ 8 
ἱπιιϑὲ 6 υπάοτϑίοοά οὗἩ [Π6 ἀνοηΐ Ὀοίογα βροΐζθῃ, 
παιηοὶν, (ἢ6 οοπιίηρ οὗἩ ἰἢ6 Μοβϑία ἰο γυᾶρσο {86 
Ψεν8, δη4 6βϑίδὈ] ἢ ἢ18 Κιηράοιῃ. δπι5 1[πΚῈ δά 8, 
(2Ι, 81.) κα βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

84. ἡ γενεὰ αὕτη, ἐδὶ5 υογῷ ρσοηοτιδίίοη, {Π6 τᾶςοα οὗ 
ΤΏΘΏ ποῖν ᾿ἰνίηρ. δὸ Μεαίιἢ. 11, 26. 28, 86. δηά 6]56- 
νογο. ὙηΙοῆ νὰ8 ἴΠ6 οαβ86 ψι ἢ δι. Φοῆη, δῃά 
ἀουθι1685 ψ ἢ βανϑιαὶ οἴμογθ. (ϑγίδιηϊυ, 81} [Π18 σδῇ 
ΟὨΪΥ 6 :ηἰογργοίβα οἵ (ῃ6 34γϑὲ αὐνθηὲ οἵ (Ὠγδί ἰο 
Ἰυάρσα {86 765} πδίίοης ποΐ {πΠ6 πα Ἰυααρτηθηῖ. 

8ὅ. ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, 1. 6. ΒΟΟΠΟΓ 
84}} ἤδάνθῃ δῃηὰ θᾶγίἢ ρ888 ΔΨΔΥ, [Δ ΤΥ Ψψογάβ 
ΡὈ8358 ΔΔΥ δηά οοΐὴ ἴο Ὠοηρῃί. δὸ (ἸΙδπ. Ερ. δὰ 
Οοεγίηίῃ. Ρ. 87. (Εδρἢ 61.) (ΟἸσίβὲ τι568 ἃ σοιῃρδγίβοη 
ἔτοτη ἃ {πιηρ ηιοδέ ἱπιροσδὶδέο, ἴο βρη, ο. δο ΓΚ 
16, 17. δὰ Μεί{}.. ὅ, 18. “1 18 ΘΑ 516Γ ῸΓ ἤδρανϑη δηά 
Θαγίῃ ἴο ρ888 ἀν [ῃδη," ἄς. (Ευιῃγη.) 

86. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας. Μαῖτῖ- 
ἰαηὰ ψου!]ὰ ἰαἸκα ἡμέρα οἵ (6 {ἰπ|6 'ῃ σϑηῆθσγαὶ, ὥρα οὗ 
1Ππ6 {Ἰπ|6 ἴῃ ραγίϊίοσυϊαγ; δηά φοιηραγοβ (85. Β. Ὁ. 7, 
79. (Ιαάβ οπηΐϊπ βυρϑγογαπὶ ἀἸηγσδοητη ἔτυσ- 
ἴὰπὶ ἴῃ 60 ἀἷδ δίᾳυος ([. φᾶ4ι.6) Ὠοτᾷ ἀοςεῖ σοῃδβίβίοσγο. 
ΟὌνϑη, ἢ ΙΒ τι8114] ἀκρισία, Β66 8 πο] ] 64 ἰο σ8ῃ-᾿ 
(οἱ τῆς ὥρας, οἡ [Π6 Δι ΠοτίΥ οὗ νο Μ55. {πουρἢ 
[Π6 ΟἸ ββοη οδῃ ΟἾΪΥῪ ὃ6 ᾿πριυϊ6ἀ το {Π6 σῶΓΟ] ΘΒ8η 685 
οὗ {6 8ογῖ 68. [ἢ βρι{6 οὗ ψμδὶ Κυϊποεὶ 54υ8, 1 8ἃ8- 
βθηΐ ἰο {Π6 ορϊηΐοη οἱ Οτοί!8, {πᾶΐ {Π 688 ψοΓάβ 5ἰρ- 
ΠΥ ἐΐηιθ (48 25, 18.), οὐ ἐεπιριις ἀοβηϊέμηι. 8.66 
Ἡδιηπιοηά, δπὰ [,6 (ἸἸεσο δρ. Εἰβεγ. ηδὲ 96885 δι 
{τοι Πὶβ ἀ153ς1}]65 {Π6 Ἔχδσί {1Π16, 10 ΟΥΘΣ ἰο ΘΧθγοΪ86 
{Π6ῖγ [Δ δηα σοηβίδπογ, 5 οἶβαγ ἔγοπῃ Ψψῃδί [Ὁ] ον. 
ΓΝ οἰδβίοιῃ φιυοία8 {π6 ἔὉ]]ον ἱπρ᾽ 5: Π|}} 8 Ῥᾶ888ρ6 ἔγοιη ἃ 
Ἀαρβίπίοαι Γίογ: “ Ἰηαυϊΐ, νοὶ 0805 οἰἴαπὶ ΔΏρ6]08 
τογΠἸηυ1 ΓΟἀΟΠΊΡΓΟΠΙ ργϑϑεϊζυϊ πη) ἸΖΏΟΓΑΓΟ, οὐ 
ΠΠαπὰ 0818 παυᾷ γονϑίανοσις Ποιι5." Οοιηρατο Πραΐ. 
82, 84. 2 (ογ. 99, Φ. 

87. ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νώε, οὕτως--- ἀνθρώπου. 
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ἘΠ γα 5 γν6}} οὔβογνοβ, Τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροσδόκητον 
αὐτῆς διὰ τοῦ παραδείγματος ἐμφαίνει. ΤΏ δ6η86 8, 
“« {8 8816 5Π4}} Πάρρθη δἱ [6 δάνθηϊ οἵ (ῇγιβί, ἃ5 
ἀϊά τὰ {Π6 ἰἰπη6 οὗ Νοδῖ, παπΊοῖγ, [Π6 σλ]δι ον 8}}4}} 
Ὀ6 βϑυάἀάδη δηά υποχρθοίθα." δὸ Βοβϑηπι. (ὐδιηθγα- 
τῖυ8, δη 1,.. Βιυροηβι8. Τἢ]8 ραηθγαὶ 8θηςιηθηΐ 15 
ὉΠΙ] δα 1ἢ νεῖ. 837-41. (οιμράγο [κὸ 17. 26. 5ε4. 
(Κυϊη.) Βυΐλ Ριβοδῖοσ δῃὰ Κιιϊηποοὶ, γαίθοσ δ βΠν, 
Ἰηἰογργοί “δυο ἃ8 ψψα5 {Π6 16 οὗ τηθῃ ἴῃ {{Ππ {{π|ὸ οὗ 
Νοδῆ, 80 Ψ1}} θ6,᾿" ὅτε. μαι [ὉΠΠονγ5 πᾶν Ὀ6 τοΐογιοα 
(ο {π6 πα Ἰυάρηηοηί. Βαϊ [ αβϑβϑθηΐ ἴο ᾿λοβθηση] } 6σ, 
{Πα ἴῃ σοηηθδοίίοη οὗὨ {π6 ρτγϑσθάϊηρ, Γθαυγο5. (Π6 
ΔΡΡ]σδίίοη οὗ {Π|Δ ψγογὰ 8 ἰο [ἢ6 ἀδϑιγιιοιίίου οὗ {6εγιι-. 
8816π|.0. ΤΠ ῥοίίοιυὶηρσ ορ᾿πίοη, Ποϑονογ, οἵ οβθη- 
ΤΩΌ]]6Γ τηΥ Ὀ6 40 6510 40]6, πᾶτηοἶν, {{|ὰῖ 65115 ΒροΚα 
{ῃ656 ψογὰ8 δ αἀἰἔθγοηΐ {1π|65 δηα οσσαβοη8. (ἰοπ]- 
Ρᾶγο [μ|κ 12, 85. 564. ὃς 17, 84. 

88. τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίϑον- 
τες. Τίοῖο 15. ΠΟ ΘΙ Ρἢ8515-ἰο. Ὀ6 δου σῇςϊ ἢ τρώγειν, 
ΠΟΥ ΔῺΥ ζαΐθγθηςθ (48 ΒθζΖὰ {ποιρ}}0) ἰο {Π6 ψοτά )6- 
ἴηρ ῬΘου]αῦ ἴο Ὀγαῖθ5. [Ὁ 18 υβοα ἴῃ σοϊηπιοη ΜΠ ἢ 
ἐσθίειν ἸΏ ΟἴΠ6Γ ρᾶγίβ οὗ [6 Νὸν αβίδιηθης. ΤὨουρἢ 
ΎΤΠΠΠ]οῦ 8πα 6856] (ἀρ. 7 ο") ᾶνα ργονϑὰ (νης 1η- 
ἀροα ηο οπϑ οουά ἀου) ἰΠδὲ γαμεῖν 18 υυϑοά ἴῃ ἐΠ6 
ΟἸ45881.08] νυυϊοσθ ἴῸγ δέμργμπηι σοπιηιϊζίογεο; ἃ5 ἴῃ 16 
σοΓΓΟΒΡοηαίηρ νογ 8 ἰὴ [,411η. δο Ηογ. (ατγηι. 8, 
27, 70. βρϑρακίηρ οὗἩ Επτγορα : ““ ἔλτον ἰηνιοι {ον β 
6586 Ὠ656018 ἢ Υεῖ 1 σαπηοί στο ψ] ἢ {Π6π|, τπδῖ 
βιιοἢ 15 (ἢ 6 56η868 ἤεγ6, ἴῸ 1 ΠΟΥ ΠΟ ΘΧΑΠΊρΡΪ6 οὗ 1( ἔπ 
1ἢ6 ϑαογοα ᾿τὶῖοτ8. Α8 ἴο Μασκ 6, 17. 11 ρ]αίη]ν 81ρ- 
ὨΪῆ65 (ΘΓ Δ  Ὰ] πηᾶγταρο. [ 5ῃου  γδίμϑγ ἄργϑθ 
ψ ἢ Μοοεῖΐν, ᾿)οδάγιἀρο, οβθηπλΆ]]ογ, δϑομοείρ. Κυ!- 
ΠΟ6], δπὰ δοθίθυβηογ, [Παΐ ἴἤθ86 ψογὰβ ἜΧΡΌΓΘβ8 ΠῸ 
τογα ἴπδη (ἢ 6 ΒΘΟΌΓΙΥ δηα ραϊοίν ψ] ἢ ]Οἢ (ἢ 6 Ὺ 
ἐντὸς {π6 υϑιι8] Θδιπρουτηθηΐβ δηα Δπιιβοπηθηΐβ οἵ 
16, ἤδη οἡ {π6 της οἵ ἀδβίγαςςοη. Αἱ {πα βδἴηθ 
{{π|6 1 τηυϑβί πγαϊηίδίη [Δὲ ἃ Γαρι οοῦ οἵ {Π6 δηίθάδ]ι- 
νἸΔὴ ν]6 68 18 ἤθγα ἐηιρίϊϑα ; βίῃςσθ ἴπ 1Π6 ρᾶγα!] αὶ ρδ5- 
8896 οὗ [μικα, 17, 84. [ῃ15 σδυι το 15 δμῤ)οϊποά ; προ- 
σέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρυνθώσιν. ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν 
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κραπώλῃ καὶ μέθη καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, κι τ. Δ. δηά 
7081 αἴϊον, ἐσθίειν καὶ πίνειν μετὰ τῶν μεθυόντων. ΤΉΘΥ 
866ΠῚ ἴο ἢᾶνα Ὀδ6η (56 Υ8 ἴ,. Βιιιρ.) ποΐ ΟἹΪΥ δρβογυϑά 
ἴῃ βεσυγγ, Ὀυΐ ἰο αν ἀδνοίοα {Πρδιηβοῖνθβ ἴο [Πρ 
(ΓΔη 5! ον, θηβϑανϑα ἴο {Π61Ὶ Ρ]Θαβιγθθ, ἢοῦ [685 [ἤδη 
ἢδ ψῈο Ιῃ5ογθ6( οἡ [118 ἐλρὲ αὖθι τοσσ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔπιον 
καὶ ἐδήδοκα. δὸ υἱίου!Υ (8γ8 Οτοί5) ψγογα {ποὶγ 
τη 45 δον ἄονη ἴο [6 Θαγί ἢ, πη! 410} οὗ θοίηρ 
ογηθὰ δίϊογ 1π6 ᾿τπᾶρα οὗ Οοά, 88 {ῃ6 νιν ογθοῖ 
Ῥοβϑίιτα ΟὔΠ 6 Βιιπίδη ἐγ ἀδποῖθδβ, ϑῖης6 [Ὸγ {Π8{ γθᾶ- 
80η, Οοα “ο8 ἰοπη 1 5 0}1πιὸ ἀραϊ., ο. ῬΤΠ]5 οὐὐ 
ἀἸρηϊν 6 ἅγὸ ἴο ον θὺ θθᾶν ἴῃ τηϊηα, ἤθηςα νγῈ ἃγθ οχ-τ- 
Ὠοτιοα τῇ 1πη6 ψοτάϑβ οἵ [κκὸ ἀνακύψαι. ΠΙ5 ἀποκα- 
ραδοκία (ΡὨ1].1, 420.) 18 ορροβϑά ἴο {{᾿Ἰοϑθ ΒΘ ΔΓ ΟΆΓΟΒ. 
1η ν ΠΙοἢ τΠ6 πιθη οὗ {πΠ6 οά ψογὶ ἃ ψϑγα δυβοιδεά. 
(ατοῖ.) Οπα πιᾶν Δρροϑβίζο! Υ οἴ (6 σοἰ ΘΟ γαϊθα ρ88- 
βϑᾶσα οὗ Ψψυνομαὶ, δαί. 90, 128. 1λιιπγ Ὁ π}8, ἀτιπὶ 
βογία, ὑπρτιιθηΐα, ΡῈ.6}}45 Ῥοβοίμηι8, ΟΣ ΡΙ πο 1π{6]- 
Ιεοΐδ βθπϑοίυϑ. 

89. καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν, ἀἸὰ ποΐ δἰ ἰ6 4, 6 ΓΘ 
Ποσ]Ισοηῖ. δὅ8ο Ηρθῦγ. Μὴ) ἴῃ Ηο5. 2, 10. .1.ε5.1, 8. 
Ῥ9. 80, ὅ. 0,192. Ἐπ]. 4,17. 6 Πιδὰ νῈ]] γϑιηδγίκβ, 
“«Νοη βαριθσυηΐ αι δά ϑ5αἰι6 πὶ 5118Ππ|Ὶ ἰδοθγθηΐ, 
αυδηηαθ οδπὶ βίυ τὸ πορ];ρογθηΐ, πο ᾿η6]}6χογαηΐ, 
ἄοηπος ἀϊαν!σ νϑηϊθηΐθ 8 {{{1|8π| 88 οήοςί! βιιηϊ." 
δ᾽. Εδα.1, 8. “"ἤοὴῇ σοσῃονζ, ΠΕΙΏΡ6 αι 106] εἴ 58111- 
115 588 6586 ηΐ.᾽" 

89. καὶ ἦρεν ἅπαντας, τοοῖκ, δορί ἀνδΥ, ἀδδίγογοά. 
1Κε ἀπώλεσεν. ΤΠ (Ἰ]Δ588108] ΨΓΠΘΓΒ 54 αἴρειν ἐκ 
μέσου, 46 τηράϊο (ο}|6Γ6. Ὅι5 αἴρειν ΔΏΒΥΜΟΓΘ ἴο ΝΏΣ, 
ὭσθοᾶΓο, ἴῃ Φοῦ 82, 22. 1 Μᾶς. ὅ, 6. (Βοβαπῃ). δηά 
Κυ!η.). 

40. τότε δύο ἔσονται ἐν τῶ ἀγρῷ, “ἵνο ν1}} θ6 ἴῃ {Π6 
δ61α." Τῆοδ ροῆογαὶ β6η86 οὗὨ [ἢ ρΡ4858ρ6 566Π18 ἴο ὕ6, 
(ἢ οὗ {πΠο86 Δρϑοιθϑά ἴῃ τ 6 οὁσουρϑί!οῃβ οἵ {Π]18 116, 
88 ΠΊΔΠΥ Ψ|}} θ6 58 ΠΟ οα ὈῪ 1Π6 ΘΝ] 48 ἰ(ἢοβα ψῆοὸ 
680ᾶρ6. Παραλαμβάνεται, ἴΠ6 ρῥγοβθηΐ γ᾽ (Π6 διΐαγο, 
ἘΈΚΟΠ ΔΨΑΥ σαρίϊνο. ἘΤ|6 (οπιπμοπίδίογα δηᾶ 
56ἢ}]. 1,6χ. εἴτα (ἔγσγοπι Μυηι}.) ἃ8 δὴ δυϊῃμογιίν, Τπυ- 
“γὰ.1,18. ᾿Αθήναιοι δὲ ναῦς τῶν πολεμίων παραλαβόντες. 
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Βυὲ Μυπίϊο, ἔγοπι οὶ Ὄχδιηϊπίηρ ἢ 6 Ῥϑββαρθ, ἢᾶ58 
Ῥδϑῃ δὰ ᾿Ἰηΐο δῃ οσοσ. Πολέμων 185 8ῃ οἷά δηα οοτΓ- 
Γυρί τοδαϊης : πολέων 45 Ὀδ6η τϑοοῖναα ὈΥ 411 Οὐ ο5 
βίηςα (ἢ πια οὗ '͵αββ6. Ὑ᾽ δἰβίει ἢ ρίνθϑ ΘΧχϑῃ}ρ 68 οὗ 
{πΠ6 σορπῃαίθ ψογάβ ἐπιλαμβάνειν δΔῃηα καταλαμβάνειν 
ἔγοτῃ Ρουθ. 8, 4. Ομοβ. 42. 

41. δύο ἀλήθουσαι ἐν τώ μύλωνι. ΤΠ μύλων νγᾶ8 ἃ 
ΠιδηΠ}}}} σοιῃροβαά οὗ ἔννο βίοῃϑϑ, ϑ ἢ 88 νγν88 {{Ἰ6ῃ, 
δηά 5{1}} 18, ἢ 086 ἴῃ τἢῃ6 Εδδί, τὑγηθὰὶ ὈΥ ἱνο 86γ- 
νδηί5 (Εχοά. 11, ὅ. Ηοτγοὐοί. 7, 187. (ε]}. 8, 8.); 
ΤΩΟΒΟΎΥ ὈΥ ἔδηλα!θβ, Ὀοιἢ δπγοηρ {πὸ ζ.6νν8 (18. 47, 2. 
Ψψυάιπἢ, 16, 21. Εχοά. 11, ὅ. 2οὉ 81, 10.) δηά Οτγϑοκϑ8. 
Ιὴ ρῥσχοοῦ οἵ ψῃιοὴ ΝΥ εἰβίδιη οἰ68 {Π6 [Ὁ] ον ηρ ρμρᾶ5- 
βᾶρ68 : Ηομ. Οἀ. η. 408. ΡΙιυι. 2, 1101]. παχυσκελὴς 
ἀλετρὶς πρὸς μύλην κινουμένη. ΝΙάάδΔ, ἢ 6, 2, ἀφ τυ- 
Ι|6γο8 πιο θηΐθβ Π10}8 πλ}}}{Π8 118. 

42. γρηγορεῖτε, Ὀ6 νας], Δηα ἀρργονα νου νὶγ- 
ἴμὰ6 δῃὰ “6 }γ. ΕῸΓ γρηγορέω ᾿ὰ8 ἴν0 860868, [ἢ 6 
γἠνεϊοαΐ ἴο Ὀ6 τυακοζμῖ, ἃ5 Μαί(ἢ. 26, 88. δηά 4 {π||6 
ΓΙ ΘΓ οὐ ; Ὀαΐ, ΠΚῸ (Π6 1,Δ(η, νἹ ρήγα, δηὰ (Π6 Η6- 
γον ἽΡΩ, 1 Πᾶ5 ᾿γεαυθηί τη [ῃ6 δοΓρῖιγο8 (88 ἤ6γο) 
ἃ πιείαρλογίοαϊ Οἡ6, “ἴο Ὁ νϑίσ Ὁ] δηά σδυιουβ.᾽ἢ 

48. Ἅηαί [Ὁ] ον 5 ἔγοιῃῃ ἤθῆςθ ἰο Φὅ, 31. 18 ὈῪ πιοϑί 
(ὐοτπμησηίδίοΓβ ἐπουρῇς ἰο γϑΐδγ, {Κ π6 ργβοθάϊηρ, 
ἴο (ἢ6 τυ οὗ {Π6 ὑειυίδῃ δίαί6. Βαΐ 1 δϑβθηΐ γϑίῃεγ 
ἴο Ποθοηῃμη ἰοῦ δηὰ Κυϊηοαὶ, ψἢο γοίοσ τῃθι ἰο [ἢ 6 
Ιαϑὲ δηὰ ἢμα] δάνθρηξ. ΕῸγ (οῦβογνθθ Κιιϊποαὶ) (ἢ ς 
Ρᾶγδαὶ οἱ ραβϑβᾶσα οἵ [μικρ, 12, 85. 864. ἐγοδίβ οὗ {Π68 
ξυΐαγα ἔθ] οἱ ἴῃ (ἢ6 Μεβϑί8}}8 Κιηράοιῃ ἴἰο δ6 6χ- 
Ρθοίοα ὈΥ ριοιβ (τ βίϊδηβ (σοιήραγα ν. 87, δηᾷ 868 
δα Ιηἰτοἀποίίοη ἴο 25.) ; ἀπά {πὶ 10Κ6 Πἰπηδοὶ 80 
υπαογϑίοοα {Π686 510|1}}Ππ|468 ργοροβϑά ὈΥ (ἈΠ γιβῖ, 18 
ἤὮδησ6 Δρρδγοηΐ, θθοϑιβ86 {π6η {0]].ὁνν 8 ἢ ψ6 πὰ ἴῃ 
ν. 82. 115 νΘΓῪ ρδϑββαρα οὗ [λκῈ βῃονβ ἰῃδιὶ Μδί- 
πον, νυ βῃϊηρ,, δοσογάϊηρ (0 Ηἷβ ουϑίοπι, ἰο ρῖνα 8ρ6- 
σΠΘη8 Οὗ Τἢ6 ἀΐδοοιγδοα 97, Οὐ γίδέ σοπσογηϊηρ ΠΪ8 γο- 
ἴυγη ἴο [Π6 Πη4] Ἰυἀρπηεοηΐξ, οπ 6 νᾶτίουϑ ἀἰβρουγβαβ 
84 ἰημἰΘγγοραίογιθβ οὐ {π6 ἀἰδοίρίοα Μ᾿ Ὠϊοἢ «6508 (49. 
1.) τοραγσάθα, Τῆδι ἐπ ΘΝ βῃ βίδίθ νγα8 ἴο σοπια ἴο 
ΓΌ1η, Μν ἢ116 (Π6 πηθη οἵ (8 ργδδοηέ ροπμεν αἰΐοη βου α 
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δ6 γοὲ ᾿νίηρ, (Ὠγῖβὲ δα ρῥγϑαϊοιϊθα (νϑσ. 84.); ὰΐ Π6 
μεὰ ὨΠογίο πχδηςομθεὶ ποιῃίηρ οὗ [Π6 συντέλεια τοῦ 
αἰῶνος, ἴπ6 τοαϑυγγοοίίοη οἵ (ἢ6 ἀ644, (6 πα] )υαρ- 
τηθηῖ; 8}} ψῃϊοἢ ανοηίβ Ἰηἀδ66α ἢ6 «26 Ν)}8 ΘΟΠ]οΙΠοα 
ψ ἢ 1Π6 ἀσδίγαοίίοη οὗἩἨ ἴη6 ΤΕΙρΡ]6 δηά οἷν. Τὴ 
νοῦν ψογά8 οὐ (ῃγίβῖ, νϑῦ. 48. ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, 88 
γ6}} 88 1086 ψ ῃ ἢ ἔΌ]]ονν, οἰθαγὶν 5ῃον [πὲ ἃ ΠΟῪ 
Β00)]6ςὲ ἰδ σοπηπηθηςσθά ἔγοιῃ ν. 48. ἀπά (δ Β0Π16 οἱΓ- 
οὐυπηϑίδησοϑ ργθοθαάθά, νῃϊοῆ ἢᾶνα Ὀδοη οἵίοα ὈγῪ 
Μαῖίπον. ἴπε ΑΡοϑβέ]68 866η), δἴϊοσ 6808 ἢδα 8414 
δὶ νὰ τγοδᾶ ἴῃ οἷ. 24, 4---48. ἴο ᾶνθ θδριη ἰο 
ΒρΡΘΔΚ οὗἉ {86 48ὲ Ἰυάρτιηδηΐ, δηᾶ (Π6 Γ6]Π1οἸγ οὔ [Π6 
Μεββιδ 5 Κιπράοπιμ, δπά ἴο ἴᾶνα ργοροβϑα νϑγίοιιβ 
ηυθδβιοηβ, δηα ΘΒρθο 8 }}ν ̓ πἰογγοραϊθα {πεῖς Μαβίογ 
88 ἴο {πΠ6 ρογιοά ψἤῆρη [16 συντέλεια τοῦ αἰώνος, δηᾶ 
{Π6 οβίδ] ]8ῃϊηρ οὗ 1Π6 Μαββιδ 5 Κιηράομῃ, ψοι]Ἱὰ 
ἴον. Τὸ {Π15 πη ογγορδίοη .6808 μές ΠᾺΡ μῳ 48. 
864.), ἀϊγοοῦηρ ἢ18 ἀἰβοοῦγβα 0 ἰἢ6 ΑΡροβίθβ, δηάᾶ 
{π6 τοβϑί οὐ [18 [ὉΠ] εβ ργθβθηΐ, “ {πε ἐΐπιθ σδηηοί 
Ὀε ἀοβηθά. 1 9584}} γατιγη δμαάάοηΐν ; ΜΠ δγοίοσγο δίς ἢ 
ἵε; δΔηἋ Ὀ6 νἹ]ρ!απί; δηὰ, ψΠ ἢ 8}1} γοιγ σάτα δηὰ Ϊ8- 

ὉΓ ΒΥ ἰο ἀἰβοθαγρα ὙΟᾺὙ τστοϑροοῦνα ἀ8{168.᾿ 
ΊΤΠδη Ροίοσ, (ἰεγνι ἃ 1 ἢ18 αἰ βροβι !οη, δηὰ ἢ]] οἵ αϊδο- 
([ἰοη ἴο «6508,) ὈΤΟΚΟ ουξ (48 ψ6 ἰϑάγη ἔγοιῃ {Κ6 12, 
41.) Ιηΐο {π686 ψοΓάβ : ““ ϑαγαβί ἴῇοιι [686 ψογάβ ἴοὸ 
ι.5.}᾽ 1. 6. ἀοβί (ῃου 80 ΒίΓΟΏΡῚΥ οχμογὶ υ8, {(πγ ΑΡροβ- 
168, ἴο νἱρίδηςο δῃά σοηῃβίδπου ! δοϊΐονα τη6, γα ΜΠ 
6 ψαῖοῃἤι] δπὰ σοηβίδηι ! εἰ οἰηρᾶτε Μεαῖίι. 96, 85.) 
“Ὧ.ο {Ππ686 ΠΥ ψογάϑ8 γοβρεοῖ 41] ἐπ γϑϑί οὐ (ῃγ [0}- 
Ἰονοῖβ ἢ ΤῸ {Π18 «6818 ταρ] 64, τΠδΐ σογίδιηϊυ αὐ 
Πα ρσγοδῖῦ ἠθϑὰ οὗ [18 Ἄχῃοσγίδίίοῃ ἴο ν]ρι]δηςθ, δηά 
(μα ἢα δα ἀγθβϑθά ἰο αὐέ {π6 δαπιοῃ!οη γρηγορεῖτε. 
(8εε. Μαγῖ 18, 87.) ὙΠ βοηιπηρθηΐ «6511 ΤΠ 6η 11{π|8- 
{ταϊθὰ Ὀγ 8οπ)6 ρᾶγαθϊεβ. ὍΤῇἢ6 ἢγβι οὗ ἴθι (24, 45.) 
ΓΟρΆΡ6α τΠ6 ““ροφέΐοο; ἀπα ὈΥ 1 {ΠῸῪ ψογο ἰδυρσῃΐ, 
(Πδὲ {πε {ἰπ6 οὗ 8 τοίυτγη ἴο {π6 ἤηΔ] πα ρηγθηΐ, δὰ 
{πὸ βοϊδιμη ββίδ ἢ ἰ8μπχοης οὗ. ([Π6 Μεβ5818}18 Κίηρἀομλ 
ψοια Ρ6 ἰσέο, Ὀὰξ {πὶ γοέμγη ὯΘ σογίϑι γ. ΒΒ .. 
Τῆο το τοϑυδιπίηρ' ΡγΔὉ]68 ΟἹ {Π6 882Π16 831:0]6ςἱ (9ὅ, 
1.--.-81.) τομαγάβα ποῖ ΟὨΪΥ {Π6 Αροβιῖθβ, θαξ αἰβοὸ (ἢ9. 
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οἴποσ ἀϊ561}0165 ἀηα {Ὁ]]ονν ογβ οὗ (Ὁ γβί ; δηά τΠ6 βπὶ 
οὔ (6 ἀϊδοοιγβα οὗ ουγ 1, ογὰ (44, 46. 25, 81.) 15 τῇ 8: 
“Βα νυ δ]Ϊ νγαίς μι! δηὰ σοηῃοίδηϊ; 850 (δῖ,  ποῆθνοῦ 
Ι 5114}} σοπηθ, θνθῃ 1 18 ϑεοοσοῃὰ γϑίυγη βῃουϊὰ 6 
ἰοπρ αὐίον τἴια ἢνϑῖ, 1 τῇῆδυ Πηά γοιι ποέ μηργοραγεά. 
Βοίιονα 6, ἢ6 Ψῆο 80 ΤΘοηαιιοίβ ἢ! Ππ]86] ἃ5 οὶ δὲ 
ΔΏΥ {{π|6 ἴο θ6 γεδάυ ἴο ου Ἢ] }γ εἰ σοπλα ἢ 15 Μ βίοι 5 
γοΐυσγη, Ψ1} 06 ἐχοϊιάεα τοι {{1|6 ἔο] ον οὐ 16 Μ68- 
814}}58 Κησάοιῃ, δηἀ 6 830] εςϊοα ἴο [ἢ6 βδνογοϑί ρυ- 
ΒΙΒΗΘη[8.᾿ἢ 

ΓΏΙ58 ᾿ηἰογργοίδιοη θοίηρ δάιη 64, ἃ ΠΊΟΓΕ δχϑοῖ 
σοῃηδοίοη ΜΙ] οχίβὲ Ὀθίνψθθη {Π|5 δηὰ (Π6 ἀδβογὶρ- 
(ἴοη οὗ [6 ἰαδὲ μιᾶαρτηρηΐ (δ, 81. 564.) δΔηά 1 Μ1] Ὀ6 
πιδηϊίοϑί, {πὶ ὈΥ (686 ραγα Ὁ] 68 ΟΠ γιϑὲ πηθδηΐ, 88 ἰξ 
ΨΟΓΟ, [ο ρᾶνα (6 ΨΑΥ (ο ἃ ἴΏΟΓ6 δοοιιγαῖθ ἀδβογρίοη 
οὗ 18 [481 δα νοηΐ ἴῃ ΟΥ̓ 6Γ ἴο ἢο] ἃ {Π6 ἤηΔ] Ἰυάρηθηί. 
Μοτζγθονϑγ, {Π18 :ηἰογργοίδιοη οὐ (ἢ γιβι 5 ραγϑῦο5 
ὨΟΥ͂ ΡΓΟΡΟΞΘΑ, 18 ἔᾺΓ 831π|Ρ|6ῦ (ἤδη {Πᾶν οἴ Π6Γ, ν᾽ ἢΙΟ] 
ΒΊΡΡΟΒΕ68β {πὶ {Π6 ψοιἀ8 οὗ (γιὲ γοΐϑσγ ἴο {6 ἀ6- 
δϑέγμοξίοη οὗ ἐὴθ “ειυϊδὴ δίαίθ. ἘΕἾΠΑΠ]]γ, ἤδη (Πγῖβϑὲ 
ἰγοδίβ οὐ ἢΠ|8 σοπιηρ ἴο Ἔδχϑουία γυάριηθηΐ οἡ {Π6 
76 ν]βἢ βίαίβ, 6 πα βα!ὰ (24, 84.), οὐ μή παρέλθη ἡ 
γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. Βαϊ Ἰη 81} {Π6 
ῬΆΓΔΡ]65, ἔγομῃ 24, 4δ. ἴῃ ψ οἰ Π6 5ρθδῖκβ οὗ ἢ]8 γε- 
ἐωγη, ἴχ6 Ἰη οΥ ΠΊ5 (Π6πὶ {Πᾶς 1 Μψοιϊὰ ὈΘ Ἰαΐ ; χρονίδει 
ὁ κύριος, 24., 48 ; χρονιϑοντος τοῦ νυμῷίου, 25, ὅ; μετὰ 
χῤόνον πολὺν, δ, 19. ὅ66 (Π6 ποία οἡ σδδρ. 26. (Καὶι- 
Π06].) Εον βοπηθ οὗ {Π6 τηοϑβί ἱπηρογίδηϊ οὗ {π6 ῥτο- 
σράϊηρ οὐβογνδίιοηβ Κυϊηοθὶ 15 ᾿Ιηἀοδίοα ἰο Βοβεοη- 
0 }16γ, ἔγοαι νἤοηι 11 Ψ}1}} 6 ΟὨΪΥ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΓ ΠῚΘ 
(ο ἀείδ:} (π6 [Ὁ] οὐνίηρ {Ππϑ γί! οη 8 ΟἿ {Π18 πηροτίδῃς 
810)6 οἴ ὨΟΥ͂ ΘΠ ΘΓ ΟἿ σΟὨΒ᾽ ἀΘγδίίο : 

“«( ἰδγίδιη 11 185, [μι {Π6 ΑΡροβι65, δηά {6 (ἢ τ 8- 
(188 ἴῃ ραηογαὶ, οὗ [ῃ6 Δροβίοϊις δηάᾶ {π6 ῥσι πῆγα 
8328, ΕΓ οὗ {πΠ6 ορίηϊοη, ἰῃδὲ δοέδ ἴῃς ἃονα. δῇ- 
γϑηΐβ ψουϊὰ Π6 βεραγαίθαά ὈΥ ἃ νϑγῪ 58Π18}} ᾿πίογναΐ :. 
(6 Κηδν ποῖ, δἰ ἰϑαϑί, ψῃϑίμοσ (ἢ6 ἀδβίγαςσιίοη οὗ 
7ογυβαίθη), δηἀ ἰῃ6 ρσϑηθγαὶ Ἰπάριηθηΐ, ψου!ὰ ἴδκα 
ναςα δ {Π6 838π16 {{π|6, ογ΄ ΨΠΘΙΠ ΘΓ ομα βου! θηϑὰθ 
Ἁἤογ [Π6 ΘΧρίγδίοη οἵ βοπηθ γϑᾶγϑ, δπά [ἢ οἶδεν δῆνει 
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[Π6 ἰαρ86 οὗ ΠΥ ᾶἃρε8. (66 2 Τῇαβ. 2,1.) Ἐνϑῃ 
ΟΠ γιϑὲ Πίιη56 1} Πὰ8 ἰγδηβίουγοα ἰο {πῸ ταργοβϑθηίδίίοῃ 
οἵ Π58 Κιηράοιηῃ 81} {ῃο58 4688, ᾿Πηᾶρ68, δΔηἃ ἀ6βοῦΡ- 
[᾿ἸοΠ5 οὗὁἨ 1η6 Μοββιδῃ 5 Κίησάοπι ἰο ψῃϊοῦ [Π6 ὑεος 
δὰ ὕδθ δοσυβίοπημθα. Εογ λον πουρῃς {παι τῃ6 
οης οἵ {Π6 ψογὶ ἃ ψου]ὰ δ6 Ππηπηθα ἴον βυ θβοιαθηΐ 
ἴο ἴῃ6 δάνοηΐξ οὗ {Π6 Μεαββίδῃ (Μδίίῃ. 94, 8.), δηά 
{Π6Ὺ δχροοίθα, δὲ [Π6 νϑΡῪ 881ὴ6 {1π|6, (Π6 τϑϑιγγθο- 
τοη οὗ [Π6 ἀδδά (οἷν. 11, 24... δηἀ {Ππ ρσοπογὰὶ Ἰυάρ- 
τηοηΐ. Ηρδηςσα ἴο [ἢϊ5 σοιηιηοη τη046 οὗ ϑρϑακίηρ, 
δΔηἀ ἴο {π6 ταοοινθά ποίοῃβ οὗ (Π6 96ν8 γοϑρϑοίηρ 
116 ἀϊνῖπε Κιησάομῃ, «68118, ποδί ψ βαῖν, δοσοῃλπιο- 
ἀαϊοα τϑην οἵ {πΠ6 ἀδβογιρίοηβ οὗ [.18 Κιηράοιη. Νο 
ψοηάσγ, {πογοΐοτγο, ἢ (ἢ6 ᾿ὐνδηρο 8ῖ8, πο] οίίηρ (Π6 
ἀϊδεϊηςοιίοη, ν᾿ ἢ ψ οἢ (ΠΥ Ψψογο υπδοαυδιηίοά, θ6- 
ἔνθ {π6 ριοχιμηδίθ δηὰ ἰῃ6 υἱζἱπηαΐθ δάνοηξ οὗ 
ζαβιι8, 80 γοαῖθ 1[ῃ6 ἀϊβοοιγβαβ οὗ (ῇἢσγιβί ας 5 πον 
Μ6Γ ἴο θ6 υπαογβίοοα οὐ οηθ δηι( {ἢ βᾶπη6 δνθηΐ. 
ἤ ο, τἸπάθϑά, ἑαωρὴξ ὃν ἐΐε ουοπέ, απά ὃψ ̓ ιἱδίονψ, θᾶ- 
5}}ν βοραγαῖθ, ἰὴ οἱγἵ {ῃουρ ῖ5, (Π 6886 ἀϊἔδγθηΐϊ ονθῃ (8, 
ψ ΠΙΟἢ (Π6Υ σοηΐουηαθα. Ηρησο [Ὁ ἀρρθᾶγβ, [Πδΐ {Π6 
Δα) ΟΠ5 σοηία!ηθα [ἢ {Π18 Δηἀ {ἢ (ο]] ον ηρ ρᾶγὰ- 
0165, ἀρρογίδιῃ ἴο 8, δι! ἃ ἴο 11 ἔαΐα γα σοπογδί] ἢ 8 
υπηίο {Π6 οηά οἵ τπ6 νοὶ," ἘἘοβθηῃ. 

Τὸ {Π686 ἰδαγηθα (οιητμηθηϊδίογβ 1 Θη γον 488θηΐ 
ἃ5 ἴ0 {ΠπΠ6 σοησγὰὶ δι )οοί οἵ [Π6 5: 8δαιδηΐ ρογίοη 
οὗ δοτγιίρίυτο, δη4 ψ1}} ΟὨΪΥ οὔβοσνα, (δὲ {Π18 Πδά 
θδϑθη ἰοηρ θεΐογε αἰβθ οι Υ ρογοοῖνοα ὈΥ Ὦγ. Ὠοά-. 
ἄγιάρσοθ, ἴο ψῆοπὶ ρευπὰρ8 {Π6Υ 6 γα ἀπο (ρα ἴοσ [Π6 
τοι ρῃς. “41 Πυμθ]Υ σοησεῖνθ, (8 γγ85 ἢ6) {πὲ {Π6. 
σταηά ἐγαηπδιίϊοη, ΔΌοας ΜὨϊσἢ (οιηηθηΐαίοῦβ ἅτ 80 
τσὶ ἀϊν!ἀθ, δΔηα 50 ζΘΏΘΓΑΙΙΥ τηϊβία θη, 15 π]866 
ὈΓΘΟΙΒ6Ιν αἴνογ {Π686 ἴννο νϑῦβϑε8. Οἷἱιγ 1 οσγὰ, ἴῃ {Π6 
[0] ον 1ηρ; νογ868 οὗ Μαεί πεν δηά Μδγῖκ, ἀϊγθοίβ {Ποῦ 
{πουρπίβ το μαΐ ἤηα] 50] 5 πηηΥ ἴῃ ψν ίοἢ ἘΠΕῪ ἃγα 80 
ὨΙσΠΪγ σοποσγηθά, ὈΥ. ταρϑδῖηρ,, δἰπηοϑί 1 (ἢ 6 58Π16 
ψοΓ8, (ἢ6 σδυ τ] 08 δπαὰ δάν!οθ8 ἢ6 δά ἰὈγηηθεὶγ 
σίναυ, [λικὸ 12, 85. οἱ 864. ὁ 114. ἴῃ σῇ θοῇ ψῃο 8 
σοηίοχί (45 1 {Ππεγο ορβογνϑά, ῃοίϑ ἔ ῥ. 227.) ἴπϑγὸ 18. 
80 Γοίδγθηοθ ἴο ἴποβα ἰβῃρογαὶ οδἰ δηλ [68 (δὶ πΘΓα. 
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σοτηΐηρ; οη {πΠ6 6 νν5, ΨῃΙοἢ Πᾶνα θα ἤθτγα {Π6 805- 
͵6ςι οὗ αἰπηοϑβέ {{Π|| ψνῆοΪβ ριεοβάϊηρ ἀἰβοουγβο." Ευ(ῃ. 
δηῃα ᾿ΓΏΘΟΡὮγ]. βθθῖι ἴο ἢᾶνα θθη οἵ {{| βδᾶπ|6 ορὶ- 
Πίοη. 

48. ποίᾳ φυλακῇ. [1 5]ρηϊῇῆθ5β, ὈΥ ἃ πγηοίοηγτν, δ 
δὶ λον. 1 τ τηΚ, ψςἢ Καυϊηοοὶ, {Ππᾶϊ {Π|6 ἜΧΡρΓα8- 
5100 ἢ48 {Π6 δἱἷῦ οἵ ἃ ριονει; δηὰ 1ῃ6 σϑῆθγαὶ οδι- 
ΠΟ πιθϑδηΐ ἴο "6 ᾿πηου]οσαίοα 866Π|8 ἴο 6 [Π]5; “ΜγΥ 
Τοϊαγη σδπηοί 6 ἀεβηοά, ἰὰ νν1}} θ6 μποαρεοέοα : δηα 
8.5 {Π18 ΠΟΘΙ ΔΙΠΕΥ͂ σΔγΓΙ 68 ψ ἢ 11 ἀδηρετγ, {Ππογοίογα 1Ὲ 
18 ΔΙ͂ΨΑΥΒ (0 Ὀ6 ἘΡΡ Ἐ επι εν 8η4 αἰννανβ σιαγαοα 
δραϊηβί. (Βοβοηπηι. τοί. δΔηά Κυϊη.) ΥΥ οἴ8. συ ρΑγοβϑ 
ϑ4π5ΐ, (οι1]. 62, ὼ0. ζῆ ριίαπάο, ἀρθηάο, θ6η6 σοη- 
ΒΘ ηἀο οἴη] σεαἀπηί. β 

44.. ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι. 80 1ἴν6, 88 γοὺ ν}}} ψ 153} 
ἰο να ᾿νε δ 1ῃ6 σοπιηηρ οὗ {Π6 1,ογὰ, (Βοβοπμ.) 
11 185 ομ6 ραγί οὗἩ 1ῃ86 σπαγαςίογ ρίνθη οὗ Ρο]] 8 ὉγῪ 
ϑέδίιι8, δγὶν, 10. 2. (εἰοἀ Ὀγ ΒΌΪΚΙΘΥ,) {Ππ|2ὺ ἢ18 ἰδϑί 
ἄδὺ νου]α ποΐ ἤπά ἢϊπ 1πη (ἢ6 σοηΐυδίοη οὗ ουϊνατά 
(Ὠϊηρϑ, θυϊ γεαάνψ ἐο ρο. 

“ἐ υδῖο χυσαὶ πο ἴῃ ἴυγθ πα γογυηι 
Βερτθῃάρὶ βυρτοπιᾶ ἀἴεβ, βοὰ δβυῖγα ραγαΐυτῃ 

80 4150 ἰῃ ἃ ατϑοῖ Εγαριηθηΐ ργαϑεσνθα ὈΥ ϑεθοδ 
(Δπὰ οἰϊοα Ὀγ ΝΥ Θδίοῃ) : οὕτως ἀριστᾶτε, ὡς ἄν ἅδου 
δειπνήσαντες. 

456. τίς ἄρα ἐστὶν. (1488 [4Κ65 τίς ἔργ φιμαζὲθ ἀπά 
φιαπέιδ; δηὰ 80 (Πγυβοβίομῃη, πο Οὔϑογναβ {Ππ8{ (ἢ6 
ψνοΓὰ 15 υϑ66α (0 ΟΧΡΓΟ88 ΠΟΥ͂ ΤΆΓΟ δηα νϑαὶιιοα 510} 
8ῃου ἃ 6. Βα] ρῥγοΐθγ, ψ τ} Οτοί. δομλα. Ἐοϑ. 
δηά Κυίη. ἴο υηάογοίδηα {π6 τίς 88 Πυροίαιῖοϑὶ : 50 
1ς. 8,10. δηά 80 ἢ Ποιιί. Φ0, δ. 5. 107, 438. δ6Ή]. 
Ι,6χ. γοΐργβ ἰο Μαίί. 7, 9. 12,11. 10 Κ6 11, ὅ. 19, 45. 
δ:η685 8, 18. ϑίγδοϊ 6, 84. ὅοε. 

45. φρόνιμος, τηϊη 4], αἰζεπίϊνε ἴο ἢ]8 ὈυβΙΏ 688. 
ΤῊ ΦΟ]ον της ΘΧΡργθββϑίοἢ8 866 ἴο ἴᾶν 8ῃ θϑρϑοΐδὶ 
Γοίδγθηςθ ἴο (6 “οεέΐε5 Δηα Ῥγθδοῆοιθ οὗ [6 (ὑοϑ- 
Ρ6]. ὅο 1 1 (ονσ. 4, 1. {Π6 } ἅγθ δῇ θῇ οἰκονόμοι μυστης- 
ρίων Θεοῦ. Το δατηϊηϊδέδν βρι γί) Ι͂οοἀ ἴῃ ἀκ 568- 
800 ; [0 βοη6 ΠΣ Κ, ἴο οἴδιοῦβ βίγοηρ τηθδί (σοφίαν). 
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ΠΠΘορ νυ}. ΑΙ, μονανογ, ἴῃ ἃ σαδγίδί ἢ 86Η86 ἃ .6 
ϑίθ γα 8 οὗ (Π6 μηδΔη 014 στᾶσα οὗ αρά, δηὰ ἢδνε ἰο 
δῖνθα δὴ δεοσοιμηί. : 

45. κατέστησεν---ἐπὶ τῆς θεραπείας. ΤΠ αδείγαοσέ 15 
ἤρΓΘ υ8868. ἔογ ἐΐθ εσοημογεέθ. Αργίηςίρ]α. ψῃῖ ἢ 18 
{ππ85 βίαια ὃὉγ Μαίίς : “ δυθϑίαηείνοβ οὗ αἰβρδγθηςξ 
εἾ45568 816 Οἰἴδῃ ἱπίθι σπδηρθά : 5 ϑίδηςν68, 68ρ6- 
οἰ ]γ, νος ἢ ΘΧΡΓΘ88 ἃ ρεπογαὶ Ιάθᾶ οὗ Κη, ἅτε ρῃΐ 
ον {π6 ἀρβηϊΐα ρϑγβοῃ οσ {ρς ἴο ΨὨΙοἢ τηδὲ ἰά6δ, 
88 18 088 8100]6 6886, γοΐετβ.᾽᾽ ΟΥ̓ 5υοἣ ψοτάβ ἢ οὖ- 
ϑίθιη ὑγοάμιο68 ΠΊΔΩΥ ΘΧΔΙΏΡΪ6Β ; 88 (4068 4180 [,ΟΘ6806 Ὁ 
4η Αὐτοβ. 1], Τῆμογά. 6908. [{ πιᾶγ μ6 βυϊοίϊοηί ἔογ 
[36 ἴο οὔβογνο, (ἢφί [Π6 ργϊποῖρ]α 18 οὐϊοίψ σομῆηρά 
ἴο πΠου8 βίρῃ! γἱηρ᾽ δεγυΐοε, ἃ8 θεραπεῖα, δουλεία, δῃιὰ 
8ΠηΠ ὑπηρεσία, Ὀυΐ 4180 ἴαἴκ658 ρΡίδοθ ψι|ἢ ξυμμαχία δηά 
πρεσβεία. ΤΠ]8Β ᾿88 Ὀδαη ἰυγ(αιοα ὈΥ [}68 {1 Ϊῃ. 
δεγυϊέϊωπι, ζαπιωίαέίωηι, πιϊπδέογίμη, ἰοραέϊο. ΟΥ̓ 
ἃ}1 (ῃ686 νγείδϑίοθιη 8 ποῖβ Ψ1] ἔὩΠΓΏ15 ἢ ΘΧΔΙΏΡ[68. 

45, διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ ; ἴλικα 0815 
(818 σιτομέτριον, διά {πΠ6 ατοοκ Ῥοδίβ ἀρμάλιη ἐμμη- 
γος. ((485,)ὺ ἴτ Ἄρρρᾶσβ, ἴοο, ἔσοιη ἴ,.. ῬΊρΏογ. (δρ. 
ΟἸογ.) (δὲ {18 αἰϊοναηοθ νψὰ8 αἀἰβϑρθηβθά στῃοῃῃ } Υ. 
ΤὨ18 συϑίοιῃ 48 σρῃςπυ6α ἀονη ἰο {π6 δι 44] {ΠΠ168. 
Τθο ρεοαὶ Νογηδῃ Βαγοῃβ δὰ 7,6 Π)᾽5ρθηδοιν (τορ 
Ψ ΏΘΠΟΒ 18 ἀογινοα (ἢ6 δα ρθησςογ). 

46. ποιοῦντα ὅυτως. (ΔϑΔΌΡοΟΙ δηὰ (αβίδ]ιο σηδίῃ- 
ἰλίη (μδι οὕτως, Κα τὴς Ηδῦτον 19, ϑοπηθίλ 685 5]9)}- 
ἂρ ἀμέψ : δῃρά {Π6Ὺ οἷα 2 ἔερ. 17, 9. δῃὰ ΡὨ1]. 4, 1. 
ΠῚ ἢ15 ορ! πο ΘΓ δή αι6ἀ, 1 58ῃου} ἃ ΓΑΙ ΘΓ ϑυρροβα 
8 6]]1|ρ818 οὗ αἷς ἔδει. Βυΐ [0 τη, ρϑῦθδρβ, δ6 
ΞΩΟΓΘ ῬΓΟΡΕΟΓΙΙ͂Υ Γαίογγρά ἰο διδόναι τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ. 
Ἐὸοτ ἐν καρῷ ἐπιρίθ5 αἴ (ἢ6 (ργῸΡ6}) {ἰτὴ6 ; καιρὸς βέρὮ]- 
ἔγίης ἐεπερις ορρογέωπμμι. Α5 (0 {Π6 δεμέϊηιεηξ, 
ΒΟΙΚΊΙΟΥ ἀρροβιίίεὶν σοιηρασοβ Ερίοί. 8, ὅ. Η. τί ἔχεις 
τούτου κρεῖσσον ποιῶν καταληφθῆναι ; Ποίει ἑκεινὸ. ᾿Εἰμοὺ 
μὲν γὰρ κασαληφθῆναι γένοιτο μηδενὸς ἄλλου ἐπιμελουμέ- 
Φ ἢ τῆς προαιρέσεως τῆς ἐμῆς, ἱν᾿ ἀπαθής, ἵν᾿ ἀκώλυτορ, 

6. 
47. πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὑτοῦ καταστήσει αὐτόν. 

Ετοπι Ὀοιπρς αἰ Βρθη86γ, ΟΥ οἰκόνομος, ἢ6 ΜΨ}} τ3Κ6 Πα 
ΝΟΙ,.1. 2 Ρ 
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ἐπίτροπος, ῬΓΟΘΌΓΔΙΟΙ, ἰΓΘΘΒΌΓΟΙ, βίαναγά, ΝὨΙσΝ 5 ἃ 
βιθαῖοσ ῃβοῆουγ. Ηδβγυοἢ. Ἔχρ]δῖηβ τ[ἢ6 ψοτγὰ, ὁ προσ- 
τατών χωρίων, καὶ ὅλης τῆς οὐσίας. 866 Ριη. Η. Ν. 
7.11. 9208. Α. 18, 8. (τοί. ἀηὰ Κυϊη.) δὸ Ατσγίδη, 
8, Ρ. 167. ἅρπαλον δὲ κατέστησεν ἐπὶ τῶν χρημάτων. 
αδεη. 89, 4, 6. Ψυάπῇ 8, 10. 

48. Χρονίϑει. ΤῈ 15. ἴτυν ορϑογνοθὰ ὈΥ (ὐοἱιπι. (4ρ. 
Ὕνε(5.}1, 1. ““δοῦνὶ ἀοπλὶποτττη ἀἰβίδηςἃ σογγιιηι- 
πη δὸ 8κ'5ο Ρίδιί. Ρβθιάοὶ. Αςί. 4, 7. (6ρ. 

0ΪΚ]|6γ.) Θὰ (861}. 86γν1) ΠΌ 6 ΓῸΒ 6886 1160 86 ἃΓΌ1- 
(γδηΐυν Εχ σοηβραοῖα ΠΟΓῚ 51 581 86 ΔραΙ ἀδγαηΐ [κἰχιι- 
τἰδηίαγ, ᾿ϑἰγαπίαγ, οσοιηοἀπηΐ αυοὰ Ηδρθηΐ; 1 πο- 
16} ἄπ βογντα 15 ἔδγαης Ναο Βοηὶΐ Πρ η1} αὐἱοαυδιη 
1ὼ 5 ἰησϑ --- Ερο υἱ πηρογαΐαπι οδϑβί, εἴϑι δδϑβῖ, ῃϊς 
δά6586 Πογιπὶ Ατϑϊίγοσ : πῃ 6ρῸ ΠΠπ᾿πτ πηοίαο, οὑπὶ 
ἢΐα ἤρθη δάοϑδὶ Νὰ συ δεϑιοί, τηϑίυδι.᾽" 

490. ἄρξηται τύπτειν, ἴοτ τύψη, 5881} 8|γὙΚ6. ΤΠ]5 
15 8ὴ Ηερτον ἰάϊοιῃ. δ οἰβίθιῃη σοιρδιοβ [λιοϊδῃ, 
Τιμηοη. 28, τοὺς ὁμοδούλους μαστιγοῖ. ΤΠ6 ψογάβ 
τύπτειν τοὺς ὁμοδούλους, ἐσθίειν καὶ πίνειν ἀδηοίθ ΤΕΥ 
ϑογί οὐ β86η8118] βχοθϑβ, δηα {Π6 ὑτγαΐα] ν᾽] σα ψ ἢϊς 
1 ΘηρΘΠΔΘΓΒ; 4150 ορργοδϑδίοη, ὅς. ἯΗδσν Ῥγοῃβδ 861- 
νϑηΐβ οἵ ἀπῆν αἀσὸ αν Ὅδθθῃ [ο ἰᾶκα {1}18 δανδηΐαρθ 
οἵ ἃ τηδϑίθγ᾽ 5 ΔΌΒΘηΟςΘ, 18 οονίουβ δποιρῇ. δ εἰβίβιη 
(τοι Ἴ 1116γ) οἰτθ8 ἃ μυμοόγοιι8 ρᾶ888ρ8 ἴγοπὶ ΡΪδαΐ. 
Μορίοϊ. 1,1,19. Νυῃης ἄπσπι (ἰδ: Ἰυθοῖ, Ἰοοίαιῃο, 
Ροΐδ, ρεγάβ γεπὶ ------ 168 ποοίαβαι6 ὈΙΡΙΐα, ραγρτϑ- 
ΟΔΙΏΪΠῚ ------ Ηφοοίηθ τηδηανς 0], σὰπὶ ρεταρτὲ 
Πίπο 10 ϑ6πθχ ἢ Ηοσοϊηθ πηοάο ἢὶς σοὶ οἰγαΐδπὶ οἷς 
ἔθπάρί ϑυδπι ἡ [{ 18, ΠΟ νοσ, οἵ πιογα ἱπιρογίδηςε 
ἴο δανοτγί ἰο (Π6 γϑΐδγθβησθ νι οἢ {{}18 859 ἰο 086 
ἐεασἤεγϑ οὗ [ῃ6 (ὐοβροὶ, γνῇο γ]6]4 {ῃϑιηβεῖναβ τ 0 ἴο 
86 η81:181 ᾿ἱπάυϊροησθ, δηἀ σϑγηδὶ ΒΘΟΌΓΙΥ: ψ ΠΟ, ΓᾺΓ 
ἴγοιῃ ἀδίδηαίηρ {πΠ6 σαυ86 οἵ τγα]ρίοη, 58]ου ΠΥ Ὀ6- 
(ΓΑΥ 118 Ὀ6ϑῖ ᾿ηςογθϑίϑ, Οὐ ὄνθῇ ἰΏ) ΓΘ 10 ὈΥ {Π61Γ οσῃ 
ΘΝ] οχαιηρίθ. Οτοῦυβ δηὰ Ποάάγιἀρσα {μ1ηΚ {δαί 
{Π6 οΓά8 Ρ]ΔΙΠ]γ τ δ σ ἴο ἃ ἀθδιυςσῃοα δηά ρογϑβεσιέ- 
ἑησ οἴεγργυ. πα ]Ἰατίοσ οἰγουπηδίδποθ {Π6Ὺ Πᾶνα ἀ6- 
ἀυςοα (ν)6 ΠΙΔΥ β80ΡΡοΒ6) ἔτοπι. τύπτειν, βοιηθν δὶ 
ῬΓΘΟΔΓΙΟΙΒΙΥ, 1 {Π1ηΚ.. 
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δ0. ἥξει ὃ κύριος---προσδοκᾷ. ΜΝ οἰδίο!η 1ΠΠιϑίγαξοβ 
10 5 οἰγουηπιδίδησο ΟΥ̓ ἃ νογν Ὀοδαί{1}} ραβϑαρα ἔγοιι 
ΟἸαυάϊαη. ἀ6 Β. οι. Ας νϑίυει ἔπλ}}1, τηοηᾶχ ΄1105 
τηογίϊβ ᾿οΎ 1} 15 Ὡαπίϊα5 [ἢ ᾿πχιιὴ [180 ΤΠ ΠΟΓΘ ἬΝΝ ΠΡ 
πὶ πιαισθηξ ΘρΡι1}18, δίηαιιθ 1πῖῈΓ νηῆᾶ σΠΟΓΟΒαΙ6 
Ῥογβι ας νᾶγι}]5 οἤγοθηα ᾿Ισθηί δος ]8: δῚ γος οπΠὶ 
ἀοτηϊηπ) 8018 Πηρτγον θα Γανοχιί, Ηφιθηΐ δίζοημ; 
᾿θογίαίθιηιια ρθγοϑιι5 (ὐὑοηβοία 86ΓΝ1}18 ργεογ ἃ 
σοηῃοι{{0 ΠΟΙΤΟΓ. , 

51. διχοτομήσει αὐτὸν. (δὴ {{1|0 ἰπἰογρτοίδεϊοη οὗ (ἢ 8. 
ψόγῶ, ἤθγο 15 ᾿ηυσῇ ἀἰογθησθ οὐ βοηςηθης. ΤὴΘ 
ΨΔΤΙΟΙ5 ΟΡΙΠΙΟῚ5 (βοη]6 οὗ {Πδιὴ δρϑυγά θηοιρἢ) ἃΓΘ 
ἀοίαι] δ τη Ροΐο, Υο!, Κορθοῆθγ, δα δυΐίσθγ, ἢ ἢ 18 
ἼΤΠο5. αἰ Γ᾽ ιτυπὶοἦ τὸ πομ]α Ὀ6 ἱπηροββῖθ]6 [ῸΣ τη6 ἴο 
ἀϊβουβ8β. Μοβὲ (ὐοιπηπθοίδίοιβ οχρ δίῃ 11, “ ογμάοῖὲ 
γιογίο αΠι[οῖεῖ;" νὨϊοἢ, Βοννονοσ, 18 ἀθοϊάοάϊν γοξιιοα 
Ὀγ {ΠῸ Το] ονὴρ ψογάβ,  ἤθγα [Π6 βογνδηΐ 15 Βροίκθῃ 
οἵ 88 αἰΐνε, Ὀδϊηρ σοηϑίρῃηῃθα ἴο {ἴπ6 ρΙασα ψἤθγα ἴΠῸΓ6 
5.4}} 06 ψϑορίησ, 8 1Π1ηρ, δηα σηδβηϊηρ ΟΥ̓ 661}. 
ΟΥδει8 (48 Ευ ν5, ΤΠΕορὨγ]αςί, Τ γι] δὴ, δηά 
Β0Π16 τηροάδγη ( ΟπγηΠΘηϊδίοΓβ, ἃ5 Β6Ζα, ΒΙ8ῆορ Ῥθϑᾶγοο, 
ΟὐἀπρὈ6}}, (ἰδϑαιθοη, (1458) ἱπίθγργοί, ““ἋἿὰγῃ ἢϊπὶ 
ΔΨΑΥ, βϑερδιαΐθ, δχαοοιῃηλησδίθ :᾿ ὈὰΓ (Π61Γ Ρῥτοοῖβ 
ΔΓ6 ψνοακ, δηαὰ (45 Κυϊηοοὶ οὔϑογνθθ) [6 8686 18 
{τιρὶὰ, δηὰ Ιησοηϑίβίθης τῇ [Π6 ρᾶΓᾺ116] ραββαᾶσα οὗ 
ΤιυκΚο 7, 47. ΤῊΙΒ 15, ᾿η4664, ἐῃ6 οέλογ' 6τίγοηιο; πὰ 
Ρογἂρ5 ργοσθεάθα ἔγομῃ ἃ σοηδιβίοη οὗὁἨ δηςσίθηΐ ψ ἢ 
ΤῊ Οαθγη: ΠΠΔΏηΘΓβ. [,εἴ 1 Ὀ6 τοιῃθηθογοα {πὶ (ἢ 6 
δούλοι 6 γα [ΙΔ 0]6 ἴο ΝΘΓΥῪ 86 ΓῈ σογροῦδὶ ρα ΙΒ ηγθηΐ, 
νοῦ, νο Κηον, ψγὰ8 οἴζθη Πάγβ ἢν ποι ἢ Δαιη]η}5- 
(ογθ. ῬΤῇδ Ὄχργθβϑίοη ον θην ἐμιρίϊθ65 δουθῦο ρε- 
πὲδἠπιεπέ: δὰ Ο(ἤτγυβ. Θχρ] αἰ ῃ8 10, τὰ ἔσχατα διαθήσει, 
Ὀυΐ, ἔγοαι [Π6 σοηίοχί, ἐΐ πγυβὲ Ὀ6 ἃ Ρυ 158] }π6πί| Βῃοτγὲ 
οἵ ἀεαέἠ. 1 ἀρ (Πδὲ ἴῃ {π6 Εδαβί, νῆθγθ ρυη βἢ- 
τ Θηΐ8 ἤᾶνα αἰ ψᾶγϑ8 ὕθθῃ πιακϑα ὈῪ ρθου ᾶγ δίγοοιγ, 
ΠΥ 1864 ἴο 58} ΔΘ ΠαΘΓ {Π6 Ὅτ οὗ 1[ἢ8 ὩΠΠᾶΡΡ 
συ] ρεί, ουαἱ ΟΥ̓ ΠτὉ δἰζογ πὴ, β80γΚα οἱ {πῸὸ Ποδά, 
Ἰοανίηρ ΠῈ (τὰκ... ὅδε ΜΙςἤδ6115, Π158. ἀθ ρο- 
Π18 οαριῖ. Ησοῦγ. (Οὐομρᾶγο 04, 10, 20. 1 ὅϑδπ). 15, 
88. Ώδη. δ, 290. Τδεῖα ΓΘ δνθῃ νροϑίρο8 οὗ (ἢ}}8 

πῃ 
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διηοης (6 Οἴθοκθ δπᾶὰ Βοιηδη8. (ογραγα Τοτγί. 
Αρος. (ἢ. 8. )ιοά. 5:1᾽΄ς.1, 2. διεῖ. (ἰν. (ἢ. 27. 
Ηοταῖ. δεῖ. 1, 1, 05, βεαᾳ. Ααὰ 9)ϊοά. δια. 1... 10, 
125, 5. ἔ. ἐπὶ ταῖς τυχούσαις αἰτίαις τοὺς μὲν “αμελί δε 
τοὺς---δὲ ϑώντας ἐνέπριδξε. ΛΔάὰ (ἔτοιῃ Υ͵ῖίΒ.) 1Δν.1, 
98, 9. Καὶ]. Μαχ. 9, ὃ, 4. Ηοτγοάοί. 7, 139. ΗΘῦτγ. 11, 
97. ἐπρίσθησαν. Ἡετοάοί. 4, 189, ὅ. οιη. Οά, 1. 
18, 837. ἵνα σ᾽ αὖθι διαμελεῖστι τάμησιν. ὅ66 4͵30 Κδ- 
ΡΠ6] δηά Μυμῃίῆθ. Βιιΐ, 88 1 γτερϑδαῖ, (6 σοηίοχί γσϑ- 
4υ1Γ68 ἃ ρυῃ:βητηθηΐ βῃοτγτί οὗ ἀδϑίῇῃ ; δῃᾷ 845 βόϊῃηδ- 
ΕΠ65 διχοτομέω 15 56 ἃ τη ΘΔ ΡΠΟΓΙΟΔΙΥ [ῸΓ Δ ΚΙηρ᾽ 56- 
ψΟΓγα ΡυῃΒΠπηοηΐ, (481 η Ηἰβι. διιδδη. ν. ὅδ. σχίσει σε 
μέσον, ἀῃὰ 99. πρίσαι σε μέσον,) (Ὠοταΐογο 1 ψου]ὰ 1ῃ- 
[ετργοῖ, ἢ Ηρυπιδη, Ποαάτάρε, Εοβοη. δηά 
Κυϊηοοὶ, “ ἀϊνογθογαγα, ἀϊβοιπμάθγο, ἢδριγῖ8 ἰογρατο 
ϑθοδγα" ἘὸῸν διχοτομέω ἀοα8 Ὠοΐ ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΪΥ Βισ ΠΥ 
ἴο οσαΐ τηἴο ἕεσο ρμρᾶτγίβ, (48 βοὴ (ΓΗ. 8 (6}} τ15,} θυΐ, 
85 ἰη (6 δερί. ἴο ουΐ Ιη ΡΙ6ς68, ἴο σᾶγνα, πδοῖς, ἀἸββθοί, 
Δη τΏΔΥ Μγ06}} θ6 οι ρου 858 τέμνειν ἀπά δέρειν ἃΓΘ 
οἴκδη ιι6ἀ, ἴοΥ δόυογε αρεϊαἑοη. Τῆς ἐαέέεν' ἔξε- 
φυσηίὶν ἴῃ (ἢ Νεὲν Τοβίδπιϑηϊ, δηα (Π6 2 ΠΊΟΥ ΒΟ 6- 
{ΠπῚ651ηὴ ἴης (5515, 85 Αὐσίδη, Εριςοῖ. 1,. 8, 22. ψἤογα, 
ἢ Γοίογθηςθ ἰο ἃ ἀϊἰβϑοδοάϊθηϊ βογσνδηΐ, 1 15 3414, ἐπ σ- 
τραφεὶς ὃ κύριος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν σοβαρώς διατασσόμενον, 
ἐλκύσας ἔτεμεν. [{ 18 νγ6}] Κποση (μαι ἰπαΐὶ 85 186 
Ῥυπιβηπιθηΐ ᾿πῆϊοίθα Ὡροὰ ἀσἰπαυδηΐ 5ἰανθβ, 80 
ψ 6 Γ (ἢ6η (γονῇ 1ηΐο ἃ ἀπηρθοη, ννῇσ γα {Ππ6 ρδίη οὗ 
ὑπατγεββοά νοιπηάβ, δἀἀρα ἴο {π6 νᾶιίουβ πλ: 86 ΓΘ 5 οὗ 
{Π61γ σοηαΠ!}|0ῃ, πηὶρϊ πψῈ}] σαι186 τυφορίηρ απὰ ρηπαδλ- 
ἦηρ οὗ ἐοεέῆ, ΑΒ ἴο {86 :ηἰοτρτοίβιοη οὗ Ηδυϊδῃ, 
οἠαξέογὶπρ οὗ ἐφεί ἢ (ἔγοτα οο]4) 18 ρμογὶίθ, δπὰ αἱ- 
ἴογγ ἀορδάθβ ἰῃ6 αἱρην οὗ [Π6 πὰρ. Ὑμαὶ ἴἢ 
8}} νέα μ 83111118Γ Ὠγρθγθοΐθ8 ΟσσῦΓ, δΔη ἃ ΘΧΡΓΘΒ- 
βίοῃβ Ψ ΠΟ, ΟΘΟΙΏΠΠΟΠΙΥ ἀδηοία ουζηρσ 1ῃ ΡῬΊ6Ο68, 
βαγιηρ,, ὅζο. ᾶΓΘ ΟΠσΟΔΒΙΟΏΔ ΠΥ υβοα [ῸΓ βανογο Ηδροὶϊα- 
ὕοη, 1 τεηαγκϑα οἡ (ἢ. 21, 85. 25, 61. τὸ μέρος θήσει 
μετὰ ὑ. ΤῊΙΒ 15 βαϊὰ (ο΄ Ὀ6 4 Ηρῦγον ἰογιηυΐα, δπά 
ϑσῃ1ῆθ8 υογδαγὶ οπι αἰἰφμο. ΜατκΚΙδηα σοπιραγοβ 
Ῥβδη 49, 18. (ϑερί.) μετὰ μοιχῶν τὴν μερίδασου ἐτί- 
θεις, ΑἸβο ἔγον. 29, 44. Ὥδη. 4, 1Φ, 12. 1|Κὸ 

'᾿»- 
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ΣἼ δηὰ υὗσττ, 1 5᾽ρη1ῆθ5 (48 σττοί5 {{|Πη8) τοέγὶ- 
διιέϊοη. Απά Ρίοεβθη σοπρᾶγεβ Ἐμπιγρ. (ΗἹΙΡρΡοΙ. 
1200. Μοῃκ.) ὡς ἐν γ᾽ ἀγαθοῖς ἀνδράσιν οὐ σοι κτητὸν 
βιότου μέρος ἐστίν. υἱη. ἰΓΔηϑαί68, 455], ΔὈ1 Ἰη 10- 
συπὶ Δρυ ἃ 51Π]}]ΔἴοΓα8, 815 διηδη 801 ἴῃ Θγραβίι]! τη : 
8η ᾿πᾶρα ὃγ ψὨϊοΐἢ [ἢ6 βανθσοϑίὲ ρῃ 156 ηξ 15 815- 
ηϊῆσα. 

δ1. μετὰ τῶν ὑποκριτῶν. ὑποκριταὶ, ἃ8 Ορροβεαα ἰο 
δούλοι πίφτοι, βἰρη 68 δι οἢ 8ἃ5 ἀπίστοι, ϑυσῃ 85 ΔΓΘ 
αἰδγοηΐ ἔτοθ ψνῃδί {ΠΟΥ ἈΡρΘᾶγ ἴο Ὀ6, δηαὰ ψῇοβ6 
ΡΓοίδϑϑίοη σου] Ρῥγοιηῖδβα ἤθη ἴο Ὀ6. ΤὨ]8 Ἰηΐογ- 
ρρμΝ ἴ9 σοηϊτηρά ὈΥ {Π6 ψογὰ βιρὶουθα ὈΥ 
ὍΚ6 1η (Π6 Ράγα}]6] ρας, 1. 6. ἀπίστων. δοιηε ψογὰ 

τηϑί θ6 ἴα κοη ψ Ὠ1Οἢ 5}18}} θαυ }}ν 81 Μ1{}} (Π6 Π1{6- 
ΤᾺ] δῃὰ τηϑίδρἤῃοσῖοαὶ 5δθη86. Τἢϊ5 185 ποῖ [ῃ6 σϑ86 
Ψ1Π ἀψροογῖέο, ΜὨϊο ἢ, 5115 ηοΐ {π6 ἰαίίοσ. 1{ 15 αἸ- 
ἤσυ]τ ἴο πα 56} ἃ ψογὰ, Τῇ γογβαάϊοι5 οὗ (Διρ- 
061] 15 1140]6 ἴο ργοαΐθι δ] οί οη, ἃ8 8.1{1πρῚ ποι δον, 
ὙΠῸ πραγθϑί 566ΠῚ8 ἰο δ6 γωυξέῤίθεδ, ὉπρΓΙ ΠΟΙ ρΙΘα, ἃ8 
ΟΡΡοΟΒΘά ἴο ἰγυβίνογίῃυ. ΝῸΓ τηιϑὲ ΘῈ :γε85 ἴυο 
πιο ὁπ {πα Ιάο8 οὗ αἱδοευπμίαξίοη : [ῸΓ ἴῃ 1[ἢ6 ΗΕ6]- 
ἸδῃΙ5Ὲ 16 56, {η6 ψογὰ βρη ῆθβ, (48 δο  δβηου Οὗ- 
86ΓΝ68,) ΟΘ Ψῆο δοίβ δοἰημίἝαηπίον, δῃά, ἴγοιῃ (6 δή- 
7υηοῖ, ἀοϊοδὸ, ἐραιἀμίοηέον, ἱπίφμὸ. ἙἘὸγ (Π6 Ηδῦτεν 
ΠΣ, ψΊΟΚΕΑ, 15 τοηάθσοα Ὀγ (πα δερί. ὑποκριτῆς, ἴῃ 
ο}". 84, 80. 86, 15. 

ΓἬΑΡ. Χχν. 

ΝΈΕΚΒΕ 1. δέκα παρθένοις. 1 85 ὈΘ66ῃ τηδά6 ἃ τηδ- 
[οΓ οὗ ἀδρθαΐῖθ, νυ βοίθοσ ψῇἤῃδί (Ὁ]]ονν8 15 ἰο θ6 σοίογσοά 
ἰο ἴῃ ἀεοεέγμοέϊοη οΥ «]ογ μδαΐοπι, οὐ ἰὸ ἰῃ6 οναϊ 7γμάρ- 
᾿πεηΐ, ἘΒοβοπ. δηά Κυϊηοοὶ πᾶνο, 1 {Π1ηΚ, 88. 18[Δ0- 
(ΟΥΪΥ βῃοόνη {Ππαΐ, ἔγοιῃ (Ἰ". 24, 42. ἴο 256, 80. τηϊιὲ 
06 τείειγθοά το {Π6 ἢπδὶ Ἰυάρπιθηί. ὙΠΘΙΣ δσρὰ- 
πο η(8 Ψ1]] 6 Του βἰδιθα δἱ ὙΠΕΡ ῃ {η6 ποῖθ οῃ (ἢ 
Ργδοθάϊηρ σπαρίογσ. Οπ {Π6 [Ὁ] ονηρ Ράγαῦ]ο Κυὶ- 
Ὧ06] 885 {118 ᾿π|σγοά οὕ σΥ σοιρϑσκ : “ ἰὴ 1[ἢ}19 ΡδΓᾶ- 
0]6 6818 δχμογίβ ἢ 18 εὐ ἰόν θεν, (πὲ (Π6Υ 5ῃου]ά 
σοηάιποϊ {Ποηιδοῖνεϑ σδυ (οι ἀπ οἰγου ΒΡΘΟΙΪΥ, 
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δηἃ τσ! ἾΥ δηα Ὄχδοῖίν {{Π6] {πὸὶν ἀυτ168, ἀπά οσπ- 
βίδα (οίιον [Π6 ργθοορίβ οὗ ριεῖυ δπᾶ νίγταδ, ὈῪ 
νυ πο πον τϊρης Ὀδοοιηθ ρϑγίαοῦβ οἵ [Π6 γοναγὰϑ 
οἵ δῃοίϊογ ᾿ἰΐθ, δηά οὗ {πὸ πΐαγα [6 ΠΟΥ ἴο ὃς 6χ- 
Ρεορα 1η Πα Κιησάοηι οὗ {πὸ Μεββϑίᾶῆ. ἀπαὰ ἢβ 
σμδγρο {Π6 ποῖ, ἤθη {ΠΟΥ δᾶ {Π6 {Ππη6 ΟἿ ἢΙ5 
τοίη ἀοἰαγδά, ἰὼ Ὀασοπια βίου! δηὰ πορ] σοὶ ἱπ 
1Π6 βΒίπαγ οἵ νἱγίιο, ἀπα ( γϑιδη ῥεῖν, δηᾶ ᾿ηάυΐρα 
1 ΤΠ. ΠΥ." Ι͂ΙΝἠ (15 ΔαΠΉΙΓΆ]6 ράγαρ]θ, (ἢ6 ἀπ Υ 
οἵ το στουβ νας ἔα] 688 ἀηἃ ΡΥ ΘρΆγϑίοη 15 Ρ]41η] 
1ησυ]οδίοα, ἃ5 ἴῃ νεῖ. 18. γρηγορεῖτε: Ὀπῖ 11 [48 θ66η 
οὐϑογνοά Ὀγ {πῸ (ὐοπητησηΐαίογβ, ἰῃδΐ {Π6Γ6 5 ἃ ρεσὺ- 
11ὺ ργοργίοῖυ απ θθδυὶΥ [ἢ ἀβϑισηῖηρ ἴο (ἢ 6 ΡΘΙΒΟΉ8 
ψαισηρ (Π6 δ ρ] ουτηθηΐ οὗ ᾿Ιρητπρ δηὰ Καορίηρ; 
Ἰισε {π6ῖγ ἰδίηρ5, (ν  οἢ 18. 8 8] }π|80η ἴο τ} Δ ΓῪ 
Διο ίησ, ἃ85 ΡτοΌΟΟρ. περὶ λυχνών ἀφὰς,) 5ἴηςσα {Π6 
ΝΟΓΥ ΟΧΡΓΘββϑίοη, ἔο ἐΐσ ἀξ ἰαπιρδ, 18. Βοιη δ 1 Π|65 866 
ἴον ““ἰο Ὀ6 ψαίσῃ αι] :Ὁ Ψ ὨΙΟἢ 15 Δ] αὐδα ἴο Ὁγ ΔΑτγγίδη, 
ΕἘρις. 11, 20. τι δέ ἡμάς ἀγρυπνεῖς ; τι λύχνον ἀπτεῖς ; 
84 2,21. μὴ γὰρ διὰ τυυτὸ πότε λύχνον ἥψας ἢ ἠγρύπνη- 
σας. 4ὁΒ ἴο [6 ουϑβίοηι οἵ σοίηρ οι ἰο πιοοί {Π6 
Ὀγιάθρτοομι, (ἴσοι ψ Ὠϊοἢ (ἢ 6 ράγαθ]α ψγὰ8 ἀδγίνϑα,) 
Ψψ6 Κηον δυῖ 6. [ΙΓ ἀρρθαγβ, ἤόνονογ, {πᾶς ποί 
ΟὨΪΥ ἀπλοπρ' (ἢ «68, Ὀυ «ἰ5δο {Π6 ὐγθοκβ δηὰ ἢο- 
ΤΩΔΏ5, 1 ννὰ8 {Π6 οσυβίοπι (ἢδὶ (ῃ6 ὈτΙΔαρτοοπ), αἴθ 
αϑροιιβαὶ, δηὰ Ὀαίογα {Π|6 σοηβαυπ)ηηδέϊοη, Βῃοιι} 4, ἰδία 
ἴῃ [ῃη6 δνϑηΐϊπρ, (4πα {πογοίοσγα Ὁ ἰἰριις οἵ ἰΔπη058,) 
ψ ἢ ΡοΟΏΡ, τγο]οϊοϊηρ, δηἃ [δαβιρ Ὀλησ (ῃ6 ὈτΙ46 
ἴο 5 ἢοιβ6. ὅο Ἠεϊοά. 2, 29. δᾷδες αἵ τὸ γαμήλιον 
ἐκλάμψασαι Φᾧώς. Ἠοῃι. [Π. σ. 491. ΝΊγρ. Επ]. 8, 99. 
566 ΠΊΔΗΥ ΟἾΠΘΓ ΡΆΒΒΔρ68 1ῃ ῬΥοἰβίθοίη. δίδί. ΤΠ6Ὁ. 
8, 284. (ρΡ. Β.ΙΚΙΘν.) ΠῚ Ογεμογία ἰδυἀαπί Οοηηυθ δ, 
οἵ τοῦτα ἀδάιϊιοίαμη ἰδιηραάθ γαΐγυτη ΗΓ ΟΊ 61. 
δαὶ {ἢ 18 νγὰ5 [ἢ6 συδίοιμ ἴῃ εγδία 6 ἰθάγη ἔγουι 
Οδαγάϊη. Τη6 δγιάθργοοηῦ νγνὰ8 δοσοιηρϑηϊεα ὈΥ͂ 
γουΐἢ8, 88 ὑτ ἀθηηθη, ψἰο ψογα ἴο ὑτίηρ τὰ ἰο (6 
8Ρο 186, δηά {Π6 γ146 δά νἱγρίηβ, (ϑοιηθίϊ πη68 τηδγ- 
τιοὰά ψόοπηθη, ϑβοιηθί! 68 τηδἄθη5,) ψῇο ψογο ἴο 
ὑτίηρ Ποῦ ἕο ἴπΠ6 πουβ8 οὗἩ 1π6 ὑγιάερτοοη. ΤΉ686, 
οη ἴῃ Δρργοδοῦ οὔ (ἢ6 δυϊἀθρτγοοϊη β ραν, ψϑηΐ ουαΐ 
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ἴο τηδοέ ἢ πη), 4η 350 δοσοιηρδην ποῖ (ΠΟΙ Πρ ἃ 
ἸδΔιη 05), ἴο {Π6 ουβ6 οὗ {Π6 ὑτιάθρτοοῖη, ποτα τῃ6 
πυρί] Ὀαηαιοί 48 ργθρεσγθά. 76 γ6 ΜΘ ΤῊΔῪ 80ρ- 
Ῥοβ6, ὈΥ {Π6 αἴθηθβ8 οἵ (6 Ππουγ, δἰ ΘΓ 806 σΟῃ8,- 
ἄθγαθα αἀϊἸςίδπορ, οὐ ἰ(ἢ6 πον. Οη οὗ βοηηθ δοςὶ- 
ἀθηΐ ψῇῃ]οἢ σαυβοά ἄοϊαν. ὙΤῆδ πμηιϑοῦ 18. τοί (88 
Κυϊη. δπα Εοβοημπι. {Π1ΠηΚ) ἃ σον ἑαϊη ἴον Δ μηοογ ἑαϊῃ 
Ὁη6. [{ 56610|8 ριΌ 4016 (Πδὺ 50η16 Ὠϊπ ΘΙ γἃ8 Οἱ18- 
τουηᾶτν οἵ πχαϊάθῃ ἰδ ρ-Ὀ ΆΓοΙβ, (48 "Ϊαΐαγοῖ, 4, 268. 
Ἑ. (6115 ἃ {πῃ τ6 Ποηιαηδ ὮΔα ἤυο, ὩΘΙΓΏΘΙ τΟΓΘ 
ὯΟΓ [685,) δηὰ (δὶ ἐλὶδ ᾿πα]σαΐθ8 (Π6 συβίομηαγυ Πυτη- 
μοῦ ἴῃ “μάσα 56θιη5 ἸΡὮΪΥ ΡΓΟΌΔΌ]6 ; ΘΒρθοῖ ἢ γ 85 1 
15 σοηῆγιηθά ὈΥ ἃ ρᾶββϑαρα ἔϊοπη ΕΔΌΙ ϑαίϊοτ (οεἰτοὰ 
Ὀν εί58.) “" Μο: δϑί ἴῃ ἰοιγὰ [ϑεηδὄ! ἰοᾶ, αὖ ΒΡΟΠ88ΙῺ 
᾿ἀπσδηΐ 6 ἀοιο ρϑί{18 85.1 1 ἀοπλη ΒΡΟΠΒΙ ---- [ἀγδηΐ- 
41.1.6 δπίθ δϑπ) οἰγοιογ ἀθοθῃ δδοιΐοβ ᾿ἰρηθοβ, ἴῃ 
Ὁ Ώ118 ΘΟ] 1864116 βιιπητη] 416 νΔ8ΟΌ πὶ ᾿πδίδγ βου 8 
ὨΑΡΘηῖΘ68, ἰὴ ηἴ10 6ϑ[ βρη) Γ) ΡΘΠΠΙ ΟΠ Α͵60 οἱ 
ΡΙςθ." ὙὙΒοιρῇ ἴπ (ἢς αρροαέίοπ. οὗ [ἢ 6 ρΑΓΔὈ]6 {6 
πιηιδον 15 Ὡοΐ ἴο Ὀ6 αἰἰοηἀρά ἰο. 

1, ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυμφίους ατοίϊυ8 ΠΟΓΘ 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ {{|| ἤρατο πρόληψις. ἘΒοβοηπι. δηα Καϊηοοὶ 
(ἔσο Οὐδγασγὰ) Ὄὀχρίαϊη υοἱοδαπέ οδυίαηι ἴγο. Απάὰ, 
᾿Ἰηἀοοά, Ὀοῖΐ 1᾽᾿η (6 Ηρῦτγοιν, Οὔκ, δηάα [1,ίϊη 
νογῦ8, Θϑρθοία ν ἢ {π6 ἱπηροτίδοίς δηα δογιϑέ ἢανα 
{18 86η86 ; ἰῃ ΨΏΙΟΙ ΒΟ0Π16 58Υ {Π6 δοίίοῃ 15 ρυ [ῸΓ 
(86 ᾿πἰδηίίοη. Βιιΐ ἦἀθγε {18 σου] ργοάᾳςα ἃ νΘΙῪ ἔτΙ-- 
Ριὰ β6ῆ86 : ΒΕ ΠΘΓ 1510 ΠΘΟσϑϑασυ. ΤΉΘΥ ρ]δῖηγ τ θηΐ 
Τογίἢ ἐιτυῖσθ. ΕἾγδέ, ργοσθοάϊηρ ἰο ἃ σογίδιη ἀϊβίδηςθ, 
ψ ἤθγα {Π6Ὺ ψναϊίθα ἔογ [Π6 Ὀτγιάθρτοοπὶ δηα ἢ]8 ρΑΣΥ : 
δοοοπαϊν, {ΠΥ τηονοα ἔογνψαγά, (ον ἐμδί 15 [ἢ 6 86 η56 
οἵ ἐξῆλθον, ψ ἤθη {ΠΟΥ βὰν (ἢ6 ὈΓΙΔΘρΤΓΟΟΙΏ 8 ῬδγίΥ 
ἈρΡΡτγοδομίηρ. ΤῊ] 18 ρ]αίη ἔγοιῃ (Π6 ψνογάβ λαβοῦσα! 
τὰς λαμπάδας κι τ. Δ. Τἢ18 56η86 οὗ ἐξελθεῖν ργοαῖγο 
18 ουηά ἴῃ Μδῖχκ 8,11. σοπηρατοᾶ ψ ἢ Μδίῇ. 16,1. 
Φρόνιμοι, εαμέωα. ὅδε ΒΗ οἰβκ, Αηΐπ). 92, 268. τοίεγγοά 
ἴο Ὀγ Εοβρημ 6. 

4. ἐν τοῖς ἀγγείοις ---- ἰῇ (ἢ 61 Η45.3, Ναπ. 4. 9. 
ἀγγεία τοῦ ἐλαίου. 

ὅ. ἐνύσταξαν ---- καὶ ἐκάθευδον, {πε ΡΥ ποάάαδά, ἀοζΖοά, 
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8ηα ((Π6η} [0}] 458]1.66ρ. Τῆθγα β8θοπιβ (ο Ὀ6 ψῇβαί 1ὸ 
041164 4 οἰϊπιακ. 

6. μέσης νυκτὸς, ἰ. 6. ἰδία (πη ννᾶ8 υ80.4], ΟΓ 6Χ- 
ΡεοίΘα: 85 ἄρρθᾶγβ Ὁ 1ηῆ6 ργθοβθάϊηρ ψογά8, χρονί- 
ϑοντὸς τοῦ νυμῷιους ΤΠουρῇ, ᾿ηΠ64664, {πΠ6 ἀεάμοέϊο νγᾺ8 
ΔΙ λΥ8 ὈΥ πὶφἠέ. (οβθηπ.) δὸ δείβ. οἰΐθβ 1. 
ἍΜαχ. 1, ὅ. Μοτζγα ργῖίβοο, ποοίβ σοπηυ δῖα ὨΠΡ[14118 
Ρει.. (βίυ]υβ τη ἘΡρΙῃ. --- ΈΒρΡΟΓ δάεβί ---- νεβροσ 
ΟἸνρο.---Ἴαπὶ ἀιϊουγ ΗἩγπηθηθιι8. ὅογν. ἴῃ ΨΊΓρ. 
Ἐκ].8. άσγγο ἴῃ Α1[{118 ἀϊοϊῖ, βροιι588 ἔδοθδ ριβοῖγθ, αιὸὰ 
δυίΐθῃ)] ΠΟΏΨΊΒ; οοσία ἀπσο Δ ΠΓΓ ἃ βϑροηδ18. ΕΤΟΠΙ 
ΟΠ γγϑοβί. οἢ 1 (ὐογ. 12. ψϑ᾽ ἰθδάγσῃ (δι 6 ουδβίοπι 
8.11} Κορί 115 στοιιηά [ἢ ἢ 5 ἀΔγ8. 

6. κραυγὴ γέγονεν, 1. 6. (ΕΧρΙΔ1η58 Κιυϊηοοῖ,) οὗ [8 
ΔρΡργοδοβίηρ ται] 6 οὗἮὨ ρϑβοῆβϑ. ΟΥ̓ σγδίμογ, οὗ 
ΒΟΙΠ6 οἵ (πΠ6 ργμαάοηέ πιαϊά6η8. 

7. ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας, {τ᾿πηπη6. ὍΤῆδ δορί. 
1.186 ἐπισκευάξειν οἵ ἰδημ8, ἴῃ Εχοά. 80, 7. ψἤσγα {38 
Ηρρτγον 15 ΔΙ,  Ὠϊοῇ νογῸ 18 βοιηθίϊτηθϑ γοηθογοὰ 
Ὀγ {π6 δερί. κοσμεῖν, Βοιη 6 Ε1π|68 καλλύνειν. Ῥ᾽ εἰδίοϊ ἢ 
οἰίεβ Ῥείγοῃ. 22. 1 σΘγΏ 18 οσοϊάἀδηςτθυ8 οἰδυτ ἰη- 
ξιάοτγαδϊ. 

8. δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἔλαίου ὑμῶν, σῖνα υ8 (βϑοη6) οὗ 
ΨΟΏΡ οἱϊ. Ἦρτα ἴῃογα 18 δη 61110518 οὗ μέρος. ὅδε Βο58. 
ἘΠῚ. 281. δεμβαοῖ. Τηθ Ηροῦτονβ {Π18 186 ἐἢ δ Ὦ μᾶγ- 
Ὀνοὶγ. (ΟὐὈπιραγο ἃ ΟὨτγοη. 80, 7. ψῇθγα [ῃ6 δορί. 
ΒΌΡΡΙΥ μέρος. ᾿ 

8. σβέννυνται. Τῆς ΕΏΡΊ] 5} Ψογβίοη, ἀπά Ἀοάάτ. 
ΤΟΏΘΟΣ (Π15 ““ροηα οὐ." Κυϊποεῖ, τῆοχ ὀαφίγαδωηΐ. 
1 8δουα γαίθοσ ργθίεσ ““αγὸ ροὶηρ ομέ," 16 τεδὰγν [9 
8Ὸὺ οὔΐ. ! 

9. λέγουσαι ---- Μήποτε οὐκ ἀρκέση. ΤὭδι ἴῃ οτ6 [8 
Πογθ δὴ 6} Π|ρμ515 οἱ ὅρα, ΟΥ σκόπει, ΒΕ6τἢ8 ρεπογαιν δ4- 
τηιϊδα. ὅδοπγθ, ἤοψθνοῦ, (48 Βόβαηπι. Κυϊποεοὶ, δπὰ 
50 }..}} ἐΠῖπκ ἐπί, ψἰτπουΐ αὐζδηάίηρ (ο {πε 6}110818, 
δι ἰγδηϑίδεηρ, 1 ΙΔΥ δα ταπιογοά, “" ϑὶς ἔογίδϑβε Π6- 
4.168 νΟΌΙΒ βυῇίοογοί,᾽; Απά {παῖ μήποτε ἢὰ8 {ἢι18 
βέη88 οἴθῃ ἰπ ῬΆΙ]Ο, 15 οὐβογνεᾶ Ὀγ ̓ θθβποσ. Κυρῖκε 
δάάισαθ ΘΧΔΏρ]68 ἴτοη ΗἸρροοῦ. μήποτ᾽ οὖν. ὃ σὸς 
γέλως τουτέοις ἀνάρμοστος. Μᾶχ. Τγτ. Ὠΐ58. 14. ΡΙ αἵ. 
2, 119. 8η4 106 ἃς 107. Αἰΐεη. δ88. 80 50 ἰῃ {μ6 
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ΟΙά. Τεβίατηθηϊ : 88 Οἴθηθβ. 924, δ. ὃς 806. (ΙΏΡρΑΓΟ 
ΩΦ, 12. Οτοίϊι5, (1488, δηα βσπι6 οἴμοῦβ, βούθνου, 
ἐπβουρὶι (μα 1Π6Γ6 νν 88 4,80 δῇ 6} 0815. οὗ ἃ περϑῖνεα 
ῬΆΓΕΟΪΘ: 88 ἴῃ θη68. 20, 11. εἰπὰ ἀρ--εμήποτε οὐκ 
ἐστὶ λ. τ. λ. Απά 80 σὺ ἘὨρΊΒῃ ἀεὰ ΓΟΏοΓΆ, 
ἐἐηρΐ 50; ΨὨϊοἢ ΟΔΙΏΡΌ611] σθηβυγθθ. Βυΐ ἢΐθ τοᾶ- 
ΒΟΠΪ ΡΒ ἅγθ ἸπΟΟΠΟΪβῖνα δηὰ {τινοϊουβ. Ἱ δηι. οὗ 
ορὶπίοη {πμδΐ {πδγα ἐδ δῃ 611108185. οἵ οὐκ, δῃα {πδΐ, 88 
ΟἿ Ἰαπρυάρα σαπηοί δΔαπ) 80 οἰ Πρ 168) ἃ Βθηίθηςο, 
ουν Ὑγϑηβἰδίογβ πᾶν ἄοπα Μ6]] 1 ΒΡ] γίηρ (Π6 ε- 
1|ρ815. Τῃδ παραίνο᾽ 18 ἰουπά ἴῃ (πα (ὐοά. Μοηίῇ, 
ἀουθδέ1658 ἔτγοῦὶ βοίηθ ὙΘΣΥ ϑησίθηΐς τηϑΓρΊΠ8] ρἴο85, 
ΜΏΙΠἢ 5δἰιοννϑ (ῃΠ6 δηξ αι υ οὗἨ {Π6 ορίπίοη ψ ἢ τὸ- 
δροοΐῖ ο (ἢ18 61110818 (οἵ ψΒΙΟἢ ἴοο. [Π6γῸ 18 50ΠῚ8 
νοϑίρα ἴῃ ΕΠ γ τ 18). Κυρῖο, ᾿ηἀθοά, δηὰ Καυίη, 
{ΠῚῊΚ 16 ΠαΙβἢ ἴο 5ῈΡΡΙν δὺ πιαηψ ψογάβ. Βυΐ {Π6 16 
ΔΓΘ ἰπβίβῃοοθβ οὗἨ δνϑῇ ἃ ἰοηῆφου οἱ "ρβϑὶ8β. Τῆογα 19 
ΡΟ ΆΡ8 ΘΓ ἃ ἀ6]]!Ι δου 1ῃ οπἐπρ' (Π6 ποραίίνό, ὈῪ 
ψ σὴ {Π6 ΑΙ ΒΠΏ6585 οὗ ἃ ἀϊγοςοΐ ἀδηίαϊ 15 ἀνοϊἀ 64, ἴο 
ὙΠι|σΟἢ (ἢ6 δηςοίθηΐβ αἰἰδοῃοά βοπηα βογὶ οὗ δλαῆὶθ 80 
Ὠίορ. [οτί. 7, 17. (οὗ Ζβηο.) αἷς δὲ κυνικός τις οὐ 
φήσας ἔλαιον ἔχειν ἐν ληκύθω, προσήτησεν αὐτὸν, οὐκ ἔφη 
δωώσειν' ἀπέλθοντα μέντοι ἐκέλευε σκέψασθαι ὁπότερος εἴη. 
ἀναιδέδτερος. 

9. πορεύεσθε---ἰαυταῖς. ΤὮΪΒ 8668 [0 αν Ὀδθη ἃ 
ΘΟΙΏΠΠΟΙ ΘΧΡΓΘβϑΊΟη πι864 (0 ἴπο085 ΗΟ δ5κθὰ ψῆδί 
οουΐά ποῖ ψο}} Ὀ6 βρᾶγθά. [{ 16 ἃ ΠΊΘγο Ὺ ογῃδπιθηΐδὶ 
οἰγοιπιβίδηςθ ; 88 18 (Π6 ἰο]]ονίηρ, ἀπερχομένων δὲ 
αὐτῶν. Ἡρπορ [Ε 18 διηδζίηρ (δαὶ (ῃ6 Ἐοιηδη βίϑ 
Βῃου ἃ πανα ἰηΐεγγοά ἴτοιη ἤδῆςο (δὲ {πΠ6 πιοῦς οὗ 
βοοά ψΟΥΚΒ ΙΗΔΥ 6 ῥοιῆς. γος ορροδρά το 
(Π186 16 {πΠ6 τοιδτκ οὗ ΕΛ ΠΥ, 18, ἀὐβα δ} ἀρτινοὰ 
ἔτοτα ΟΠγγϑβοβίοπι : “ Ηδθῃςσθ Ψ6 γα ἐδυρῇςϊ (ϑαγξ ἢ 6) 
(δὶ ἢο θῆ6 οδη ἴτοιι ἢ8 ΟὟ ΥἹΓΙΠ6 δϑ58έ Δ ΠΟ... 6 Γ. 
ἘὸΓ ΘΝΘΙῪ οη6 Ψ0} ψ ἢ ΔΗ ΟΠ Υ Πᾶν οποιρῇ ἔοΣ 
ἢ]5 ΟὟ δ νδί:0ῃ, βίηοθ ὄνϑθῇ (6 πιοβί νἱγίβοιβ οἴξϑη 
61} ἢ {ποῖ ἀπίγ. Βυΐ ἐνξὴ Ὑδεοορῆ. ΒοζΖα, Βευρ. 
δηὰ οἴἤο.8, ἀτὲ ποῖ ἔτεα ἔγοῃη σθηβιγο, ῆο. 866 Κ ἴῃ 
{Π686 ΨΟΓαΒ ἃ τγϑί] 8] 86η86, η ἀεπῖνο 8. 3Ρ. ΓΙ ταὶ 
Δρρ ϊσαιίοη. Ἐπ. οὔδοῦνοβ, τῃδὲ τῆ οβα 0] 8} ντ- 
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σὶηπβ ψηοὸ ψϑηΐ ἴο θυγΥ, ἀϊά ποί βυσςραά ; 80 νδίηῃ αὐὸ 
ἐΐθη 41}1 θη άἀθανουγβ δίζογ νἱγίμβ. 

10. αἱ ἕτοιμι, 1. 6. [0886 ψῆο ΕΓ γοαάγ. ΤΠ15 δὺ- 
ϑβοίυϊο υ86 οὗ ἐπὶ, 88 ΔΡρί Ιοα ἴο }ΟΥδΟΉ5, 18 δοιηθνῃαῖ 
ταῖθ. ὙΠ ἐλίπρα τὖ 185. ποΐ υπίτοαιθηΐ : 88 Μαίιῃ. 
φῷ, 8. γάμος ἕτοιμος ἐστὶ. 

10. εἰς τοὺς γάμους, {Π6 ἢσι86 ΨψῆθΓγα (Π6 ψοαάϊηρ 
γγ 858 ἴο 6 σου ταίθα. 

12. οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Ἰλ)οάατγιᾶσα »γ65865 ἴοο πιῃςἢ 
(Π6 856η86 οἵ (ἢ6 ψοτά, ὈΥ γοπάθιηηρ, “1 ἢᾶνα ΠΟ ροτΓ- 
ΒΟη84] δοᾳιιϊηίδησα ἢ γοι : δηὰ 80 ΕᾺΓΠΥΠΊ10.5, 

γνῶσιν νῦν τὴν ἐξ οἰκειώσεως νόησαν. ΜαίΔὈ]. οη {ῃ6 
οἴδαῦ δαηά, σοθϑ ἴηἴο {π6 ορροδὶἐέθ οχίγομηβ ὈΥ οχ- 
ὈΙδἰηϊηρ; “ Ποη 1] 68{18 σταίθο." 1 νου] γαῦῃογ 1Π- 
(ογργοῖ, “1 ἀο ποΐ γθοορῃϊΖα γοιῖ Δπιοηρ' [Πο086 ψῆο 
Δασοπιρϑηϊθα τη6 δΔηα ΙὨΥ̓ 8ΒρΟ1156, Δη4 50 ξα7" γοιι! ἃΓ6 
ἀΠΚηον ἰο πΠ16 (πα ᾿ηδΔά Π1155106)." ΟΥἹ [Ὁ ΤΥ ΟὨΪγ 
Ὀ6 ἃ 7ον»κπμία γϑριἰσιοη δ, ψ ϊοἢ 1ηἀΙσαίο5 Δρβοὶΐθ 
Δη4 σοηίοιηρίμποιι!ϑ ΓΟ]θοίΙΟη, 51:Π|1187 ἴο ΟἿ ΘΧργοβ- 
ϑίοῃ, “1 Κηον ποίῃϊηρ δρουϊ νοι ; ρΡῸ δβροιῖιΐξ γουγ 
θυ 51η658.᾽᾽ δοα ποΐθ οἡ Μαολδίἢ. 7.928. Τα »πογαΐ 
18. [15 : ““ΕΠΌΔΙΪΥ ᾿γγίίομαὶ ἅτ {ΠΟΥ Ψψ ῇΟ ΠΟΡΘ ἔοσ 
βαϊνδίίοη, σψιτποὰϊ ἀρρτγονίηρ {ΠΕ (ἢ ὈγΥ ροοά 
ψΟΓΚ8, Δηα ᾿ῆῸ ῥγοογαβίϊπαΐο {Π6 ψοσκ οὗἩὨ γϑίοσπιδ- 
(Ἰοἢ, ἃ8 ΘΙ {πο86 ἔοο 8ἢ νἱγρὶηβ τηϑης οηθα ἢ {86 
Ρᾶγαῦϊθ. ιβοὶν ἀο ἰμοβϑα δἰοῃθ δεῖ, ψῇῆο σοῃ]οϊη 
δ Στὴν οι ἃ βίυα!ϊοι!β δἰζθηίοη ἰσ φορά τὐογ 8, δῃα 59 
Γορυϊαΐα {Π61Γ 1[ν68 ἃ58 ἴο Ὀ6 αἰ νγᾶυβ ρχγδραγϑά ἔογ {ποὶγ 
Ἰαϊΐογ ϑηά." (Βοβθῆθ).) Επίηγηι. 1] ΟΙΟΙΒΙΥ οἰ ο5685 
ἢ15 1Ππι8ἰγαί!οἡ8 οὗὨἉ {Π18 ρῬᾶτ]6 Ὀγ οὐδογνίηρ ἐπα (Π6 
γηὶπμέον οἰτοιϑίΔ 668 δΓΟ ηοΐ ἴο Ὀ6 Βογι 1η1ΖΘά, Βυ ς ἢ 
ἃ5 ἃΓ6 [σόν ἰὴ ὈΥ ΨΑΥ͂ οἵ οΥΓηδιηθηΐ, ΟΥ ἴο πγδκα ἢ 6 
Βίογσυ Ὠδίιγαὶ δηα ργοραῦϊθ, οὴ ψῃϊοΐ ρῥγποὶρ]6 γα 
ἸΔΥ δοσοιιπηΐ ἔοσ ποίπιηρ Ὀοϊηρ 5414 οὗ (ἢ6 ἐοο 58} 
ψΙΓΡ 5. Ὀδίηρ β6ηΐ ΟΠ το ρυπὶβιιπηθηΐ, {πουρἢ (δαὶ 
οδηποίύ 6 πηδδηΐ [0 σοιγοϑροηά [ἢ {πΠ6 αρρϊοαέϊοη. 
. 18. οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. δεα ποία 
ΒΌΡΓΑ, 24, 9806θ. δὸ Ροΐγεη. 7490. καὶ οὔτε τὸν καίρον, 
οὔτε τὴν ἡμέραν προέλεγον. 

14. ὥσπερ ἄνθρωπος. ΤῸ {18 Ράγαῦ]6 15 ψδηίίηρ 
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{||ὸ ἀπόδοσις, νν ἢ ϊο ἢ 15 Ἰοῖς ο.Ὀ6 βυρρίοα ἴσο {ἢ 6 
ςοπίοαχί. Ηβδηςθ ΟἿΓ νϑγϑίοη ἢ48 1ηβογίϑι “ (Π6 Κιηρ- 
ἄοπι οὗ Ηδανθη." 1Ιρτγϑίδι βυρρί γἹηρ ὁ υἱὸς ἀνθρώπου. 
ΤῊΙ8 18 ργοίθσγδ]α ἰο (ἢ 6 πηοίῃοα οἵἁὨ (δι ρὈ6}}, ψῃο α- 
ἴ6Γ8 [ἢ 6 ργασθαάϊηρ ἡγοΓά8, 1 ΟΓΘΓ ἴο ᾿ητΟἄ πος {ἢ 656. 
ἼῊΘδ 56η86 ΓΕΠΊ ΓΕΒ 8 ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ “88 {Π18 πηαϑίοσ αϊ4, 
80 Μ1] γουγ ἤθανθὶν Μαβίοσ ἀο. ᾿Αποδημών. ΤΠδ 
γοϑϑηΐ ἴον {πῸ ἔμαγο. 'ΓΉΘΓΘ 185 ἢῸ Οσσδβίοη ἰο σοη- 

]εσέιγα ἀποδημήσων, νἢ Ματγκὶαηπά. Τα δποίθης 
ἔλιΠ 6 ΓΒ δηά ᾿πιογργοῖθυβ γοίδ [Π18 ἴὸ {πῸ Ἰοηρ-5υ ἶθγ- 
ἴηρ οὗ σαοὐα, Ψῇο ναι! οίῃ το 6 πηογοι], ο. δομοοί- 
σοη (6115 ὰ8 {πὲ {Π6Γ6 ἅγα νϑϑβί!ροβ οὗ {18 ράγδ]6 ἱῃ 
[Π6 ΒαθὈιηϊςαὶ δυΠοτϑ. 

14. ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους. Μ᾽ εἰδίοϊη ΘΧρίδ᾽ 5 
{1Π|15. ““ 41.058 τηαχὶπηὸ δὰ ᾿᾽ος ἸΔοΠθ08 Ππάϊςαρδΐ ο. 15. 
οἱ 41108 ΔοσυΓγϑί!ι18 οἵ τη Δ]ΟΓο 46 4118Π} ΠῚ ΘΏΒΒΓΙΟΒ Π6- 
βροῖϊπὶ σοϑίμγοϑ 6886 βϑρογαῦδί ; ““ ϑεὶπθ οἴβοηθη 
Κηεοέομε." Βιιῖ {Π18 ᾿πιογργοίδί οη 866 1}8 ΓΘ ΟΔ ΓΙ Οἱ 8. 
ῬεγῆδΔ08 10 ΠΊΔΥ Ὀ6 ἤεγα ποί ογιρλαΐϊοαΐ, Ὀιϊΐ ρίεοπαδ- 
ἐϊο. ᾿ΓὮ 8 866 π|8 ἃη ΕΗ] ]Θηϊβέ1ο Ια Ι οι ; ἔογ, 45 [Π6 
ϑορί. β8οιηθί!πΠ168 ΘΧΡΓΘ5868 ἰΠ6 ΗδῦγΕΝ 80 Πχ Ἵ ὈῪ 
ἴδιος (ἃ8 ἴῃ 200 7, 10. Ῥγον. 27, 8.) 50 ἀο {πΠ6 ΨΓΙΟΣΒ 
οὔ τπς Νὸν Ταβίδιηθηίΐ, ἃ8 ηὴ Μϑίι. 22, ὅ. 1 Ρεί. 8,1. 
Τιι. 2, ὅ. ὑποτάσσεσθε τοῖς ἴδιοις ἀνδράσιν. | 

14. παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὑτοῦ. Αοσροογά- 
ἸηΡ᾽ ἴο ΔΏΥ ΟΠ Θ᾽ 5 ἱπρϑηυν, ΔὈ}]γ, δοῦν, ἀπά ἰη-᾿ 
ἀυϑίγυ, οὐ δριπ46 ἴο ρΙασα ουἱ [8 ΤΠΟΏΘΥ 58 1ἘΪΥ, 
8Ππ4 γαΐ δἀνδηίδρθοι,γΥ, 80 ἀἸ4 Πα δηΐίγιβί ἴο Πῖπ ἃ 
ῬΓΟΡογ Δ 0]6 οαριῖα]. (Βοβθηπ).) [{ 566πῚ8 (δὲ 
Τηϑίογβ ΒΟ] 6 [1Π168 σομητη[6α [0 (61 Γ 8ανθϑ ἃ 11{{]6 
οαρϊέαΐ ἴο ΠΡ Ἰὴ ροί(γ {γαῆῆς, ἴογ {πΠ6 ἱπηρτονο- 
τηϑηΐ οἵ ψῃϊοῦ {ΠΟῪ ΕΓ ἴο θ6 δοσοιιπίδοϊα ίο [θη]. 
ἼῊ15 13, 1 ΒΟΙΏΘ ΠΊΘΔΆΒΈΓΘ, 5{1}} ἐῃ6 οἰιϑίοτῃ 1η (ἢ Ε88 
δῃὰ ΗΠυδββῖΔ. ΤΏ6 Βογδῖβ δηά πηδϑίθσϑ 1 ρθηθΓΑὶ, 
Βθηα {ΠΕῚΓ 5ανθβ, βϑρθο δ! γ νν ἤθη δγίίβδη8, ἰο ψ σκ ἴῃ 
(ἢ6 τονη8, 8πΠ4 (ΠΟΥ ΟσΟΔΒΙΟΠ Δ} Πιγη 8} {Ποῦ ρϑᾶ- 
βδ 5 (Δἀβοσιρίοβ ρθε) ψ ἢ ΒοπΊ6 81:η4}} οαρίία], ἰο 
Ὀ6 δ  ]ογαά, οἰ ΠΣ ἴῃ ἀρτίου ϊζυτο, ΟΣ ἴῃ ροίυ {Γῆς 
ΤῊ {λέ 6 Γβ, ἀπ δησοίθης 1 ογργοίογϑ, 1Π] αἱ] ΟἹ οἰ 151Υ 
ἐἰπεϊέ (ἢ 6 ΔρρΡ!Ἰςδίοη οὗἁὨ {18 ράγαῦ]ε ἴο ργεαοΐογδ οὗῦ 
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ἐῆο Οορρεῖ ; Ὀυΐ 1 ἐχίθπαϑβ ἰο αἱ (΄ιγὶδέϊαπε ; βιῃσε ἴο᾽ 
4}1, ἰπ ἃ τϑδίθσ οὐ [688 ρσορογίίοῃ, (ἀοά ἢ88 οδηἰτιϑίοα 
Θηἀονπιθηίβ οὐ ὈΟΟΥ͂ ΟΥ τηϊηά, ἴῃ οΟΥάΘΓ ἐπαΐ ἜνΟ ΣῪ 
ΟΠ6, ἱπ Ργορογίίοη [0 Π15 401] γ, πιᾶῪ σοπίσι θυ Ὠ]5 
αποίᾶ ον {Π6 ραηθγαὶ 6] [ΆΓΘ. 

15. ἑκάστω κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν. Κγυρκα 5Πγ 
τηδϊηΐαίηβ, ἰῃαὶ δύναμις τηιιϑέ ἤοῖα ἀδηοίθ ψοδϊ ἢ, 
τίσπο5 ; γοίγγιηρ (Π6 ψογὰ (ο {Π6 »παδίθῦ. [ ἀο ποῖ 
ἄδην ἰμαὶ (818 8!ρῃ:βοδίίοη οσουτγβ 1η (6 (Ἰδββίςαὶ 
ΓΙ οσβ, θυΐ ποῖ, 88 [ΔΓ 48 1 οδὴ ἢπά, ἴῃ ἴῃ6 Νὸν 
Τεβίαπιθηί. ΤΠ 56η56 ἴοο τοϑυ ηρ ἔγοπι {Π|π| πηοάα 
οἴίακιηρ (Π6 ψογὰ 15 “γριά, [Ι ρτγοίδγ (Ππ6 ἱπίθγρτε- 
ἰαἰϊοη οἵ πιοδέ (οπηπηοηίδίογβ, 0 δχρίδιη 1ἴ, “ 8ο- 
ςογάϊπρ; ἴο ἢϊ8 ρεοοιζίαγ' ΔΌΙΠΥ οὐ 511}}." ΕῸγ, δ5 ἴι- 
{ΠΥ πὶ. 611 τοιηαγβ, εἶτα προστιθήσι καὶ τὴν αἰτίαν. τῆρ 
ἐν τῇ διανομῇ ἀνισότητος, ὅτι κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν 
καὶ ἐπιτηδειότητα. ὅ66 ὙΥΠΙΓΡγ᾽5 ὀχοθ ]θηΐ ποίθ. 

16. εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, Ὠθρο(αἰεή, φμωαοίμγαπι ζα- 
οἱοδαέ. ΓΉΘΓΘ 15 Π6ΓΘ δη 6}}1ρ818 οὗ χρήματα, Μοὶ 
8 ΒΌΡΡΙΙΘἀ ἴῃ (ἢ6 [ΟΠ] όνηρ ρα55ᾶρε8 (οἰϊεα Ὀγ δοι- 
β Ὑπ Ἡετοάοί. 1. 24. [ἰῦ8η. 16. κα. οιηοβίῇ. (. 
Πιοηγο. Ατίθῃ. 1, 88. Ρ]αΐ. Ρ. 1246. Β. ο. ἃ Ὁ. 
1245. ε. Ατβι. Εαυ. 885 Ζ Δη. Ν. Α. Χ, δθ. [1 
5 ἱπάφδοά γαγὸ ἴο ἥπά 1 1ῃ {π6 ΟἸ]αββίοαὶ νυν! οΓ5, τοδέξε 
Θμέ ἰῇ. γρήματα. Δῃ ᾿ηβίαποσο, ἢονονοσ, οσσιιγϑ (0 
τ 1 δλλιμ, 8, 23, 2. τὴς γὰρ Δήλου τότε ἐμπυρίου 
τοῖς Ἕλλησιν οὔσης, καὶ ἄδειαν τοῖς ἐργαϑομένοις δοκούσης 

. παρέχειν. ΤῆΘ Ηδ ]Θπίβίῖς [ἀἸοπΊ ἤθσγα οοη 5158 ἴῃ (Π6 
86 οὗ ἐν |Κ6 (ἢ6 ΗἩρῦτον ἃ. 

16. καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλανται, ΤὨῊΪ5 18 
ἐπουρδῦ, δΥ Οτοίι5 δηά οἴδοῦϑ, ἃ 1,.αὐτηΐδηϊ; δηα, 11 18 
ἔγυθ, {Π6 ρίΓαΒ6 γεθὶ ἔασεγο, σοη σεῦ ; Δηα μϑοιηΐαιπ 
͵ὕἄοονε 18 οϊοα Ὀγ δ οἴ8. ἔγοπι (ἷς. ἀπά Νεροβ. Βυΐ 
ἴϊ Οσσυ ΓΒ αἶδο ῃ {π6 Οσθακ, 80. Ροό ]ὰχ 88 ἀργύριον 
ποιεῖσθοιι, ΜὨΙΟἢ 15 ρχοάιιορά Ὀν ὟΥ εἰβίαίῃ ἔγοπι Ρ]δΐο 
734. τ. δηὰ Ατγιβίοί. (ἕο. 4. ἐποίησε χρήματα ὦδε. 
ΑἾ5ο Ῥαϊαϊγοί οἰΐϊοβ 2] 4. Ν᾽. Η. 14, 82. οὔσιαν ποιή- 
σαντα, δ ΓΠΘΟρΡὮγ. οἷ. 94. ποιῆσαι δέκα τάλαντα. 
ἸΚγρίκθ᾽ 8 ἜἘχϑῇ 68 ἃγ6 Ὡοΐ 80 δρροβιίδ, βίης {πΠ6 ψοσά 
16 βίον. ὅο αἷδο {π6 Ηθῦτον ΓῺ ἴῃ Οδη. 19, ὅ. δις. 
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1ι οχίβηάϑ, ἱπά θεά, ἴο πηοβί ἰἸδηριιδρθδ: 80 τ06 58} ““ἴο 
φιαζο πιοπον." ! 

20. ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς. ϑοπΠΊ6 
(ὐοπηπιοηΐδίογβθ ἱπίουργοῖ ἀπὸ δοδιθς, ἃ4 τ 6 Ηθῦγον 
Ὁ ,  οἢ, πον νΌσ, 15 σαῖῃοσ δὴ 1] ϑἰγαϊίοη, [ἢΔη 8 
ἀϊγθοῖ ργοοῦ, 1 βιιου]ά ὑγείεσγ 6: ἐὲδ, ομέ ο΄ ἐΐθηι, ὉΥ 
ἐδο ει86 οὗ ἴδηι, (ἢ Ῥϑοδίοσ, Β6Ζα, δῃὰ Βοββθῃμ.) 
ΨΠΙΟἢ 1 {Π1ΠΙΚ ΠΊΟΓΘ ἘΠ Π6ΕΠ] Δα ΙΏΟΓΘ ἃρί. Ἐχ- 
ΔΙΏΡ168 οὗἁἨ [ἢ18 8586η86 οὗ ἐπὶ ψ!ἢ ἃ ἀδίϊνα, ποίπρ {Π6΄᾿ 
οἰποϊθηΐ σαυ86, ἅγα ρσίνθη ὈΥ δε θΌβηοῦ 1 8 [6 Χ. 
Ρ' 887. δο Μεαίιῇ. 4,4. [λι|κκα 4, 4. Μδηῃ ἀο65 ποῖ 
ἵνα ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ. 

21. εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 1, 6. εὖγε, οιρ6, 60, 
καλώς. [Ιἰ νὰ8 υϑο6α (88γ8 Ὠοάἀατγιαρθ) ““ ΒΥ δβρροίδ- 
ἴογβ, ἰο ποΐβ δρρΐδιιβα ; δηὰ ᾿πάθϑθα βϑῆβγδ! ν σοσγο- 
βροηάοά ἴο οὖ “Ὀγανο." δο Ρ]αῖο Εμιῃ. (4ρ. νΥ οἴ8.) 
ἅμα «ἀνεθορύβησαν τε καὶ ἐγέλασαν-------καὶ πρὶν ἀναπνεύ- 
σαι καλώς τε καὶ εὖ. Ἠοτ. Α. ". 828. Ἐπ! πδᾷϊ ροίΘΓΙΒ 
ϑΟΓν ΓΟ ἰυ4ηι, Πιστὸς Δηα ἀγαθὸς δος ἀδῃοίε ρηαυιιδ, 
ἱπάιιβίγίοιβ, οη6 ψῆο ἰτδαθά σῇ (6 ἰΔ]Θηΐ8, δηὰ 
{πογοίοσο Ὁ] Α]]οα {π6 ᾿πἰθαέίοα οὗ ἢ18 ἰογά, δηά 
Θν!ηςαα 1 Π]86] (ο θ6 ἰτυβέψνογίῃυ. 

21, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστὸς. ΤῊΪΒ 15 δῇ 6]ΠΠρ(}ς 4] 56ῃ- - 
δῆς6. γε πιυϑί ΒΌΡΡΙΥ κατασταθεὶς ΤὮδ οοἰηρίοῖο,. 
ἤτγαϑθα ΟσΟΌΓΒ 'ῃ Ηθῦτγ. 9, 7. κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ 

αι, τῶν γέι σου. 

ΤΩ]. Σ λ ὡν σε καταστήσω. ὅὃο0 ἌοΠορΡΕ. (γγ.1. 
εἰ δὲ τίνα ὁρώη δεινὸν ὄντα οἰκόνομον ἐκ τοῦ δικαίου, καὶ κα- 
τασκευάξοντα τε ἧς ἄρχοι χώρας, καὶ προσόδους ποιοῦντα, 
οὐδένα ὧν πώποτε ἀφείλατο, ἀλλὰ καὶ πλείω προσεδίδου. 
δηᾶὰ (ὕοοη. 7. (ΝΥ εἴ8.) ὅδο ΟἸςοθσο, εἰ Ὀγ Βοββη- 
ΤῸ] ]]οσ, “ υδηίδ εδί ἴΏ αυοᾳιε 668, ἰδία) οὐ 6 
σοι οι. (ΟἸγίβὲ, να τηυβὲ οὔβϑογνε, ἀοθ8 ποῖ 
ψεῖρῃ (Π6 ψόογκ8 (μοιηϑεῖνοβ ((0 ρογίοτῃῃ π βοῇ α]} 
δὰ ποῖ 50 τηυοῦ π|6, ὩοΥ δαυδὶ ορρογίμη!γ), θαΐ 
{πεῖς 1 ι] ̓ηἀυδίτγ. ἸὙΠογοίογα ἴΠ6ΓΘ 15 οἴθη ἐμ 
ἐοπεὶ ἰαδον, αὐ ἐομμὲδ ποη ρίογία. “υβίϊη. Αροϊοῦ. 9, 
858 08, (δἰ ΕΝΘΟΓῪ ΟΠ6 τηυὲ ΓΟΏΘΘΓ 8η δοσουηΐ πρὸς ἀνᾳ- 
λογίαν, Δοοογάϊηρ ἴο [Π6 ρτοροσίοῃ, οὗ Δ} ΠΥ ̓ ν]οἢ 
6 885 γϑεοδι γε. | 



414 51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂,, ΟΗΑΡ. ΧΧΡ. 

98. εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. δοι]οῖ, 
ΟΙογ. Αἀδηὶ οἱ, δοῆνοι,, οβθηπι. δηὰ Καυΐη. 8. Ὺ 
ἐπαῖ {Π|6 βιρηϊβοδίίοη 15 σοπυϊυῖμηι, οαπαομέμηι, ὈῪ ἃ 
τηΘἰΟΠΥΠΥ οὗὁὨ {Π6 οπά ογ δάγαποί. ΕῸΓ ὈΥῪ {π|5 (η6 
δορί. οἴζθη δβχργθβ8 ΠΣ. ΤΠ 5 6 την ΚΘΘΡ ἀρατγί 
16 5δίοτΥ δηά {Π6 δρρ ]οδίοη. Οἴπογβ (ἀπ διηοηρ 
(Π6 ταβδί δεβ ]θαβηθγ) ἰάΚα τ ἴοσ ργωιηΐα. Οὐτοίλ 
ΒΔΥΒ ἰπαΐ {Π|6Γ6 18 ἃ ἴδοι! σοπηβοί!οη τοῦ ἐμιμυθίου 
οὐ δροίορο, ἃ5 νϑὺ. 80. 1 δῃουϊά, ἤοννδνϑσγ, ς8]} 
(18 ἃ οοηγμδίοη, νἸ οι βοτί οἵ συγχύσις 15 ἢοΐ ὑπυβιδὶ 
ἴο {Π6 βαογθά νυ ο Γ8. 

᾿ ΦΆ, προσελθὼν δὲ καὶ ὃ τὸ ἐν τάλαντον εἰληφὼς. (ἢ γχίδι 
Ρἰαςβά {ἰπ Ἔχϑιηρὶα οἵ περ] ροποα ἴῃ ἢϊπὶ (ὁ ψἤοπὶ 
{Π6 ἐδαδέ ψῶἃ8 σοπ) πη 64, ἰοδῦ ΔΩΥ οηδ δου ὰ ἤορ6 
(ῃαὲ Πα ψνοιυϊὰ 06 ἱπογοίογα Ὄχουβθα ἔτοπὶ 84}} Ἰαῦουγ, 
Ὀεοοαυβα ἢ δὰ ποί τϑοοϊνοα οηιποηξ δἀναῃίαροδ. 
Μοτῖα ν}}} 6 τϑαυϊγοα ἔγοτμῃ ἰἤοβα ἴο Ψῃοτμ ΠΊογα 
Βαίἢ θθθῆ ρίνθη (85 88ᾶγ8 [Κ6). Βιιΐ δνϑῆ 6 σνῇο 
[48 τεςείνοα ᾿ϑαϑῦ 18 θουπηά ἴο γ1ε] 4 ἰἢς ἔγαυ! οὗ 11. 
ἼῊΙ5 ργοιθηθα δχοιδθ ΤΔΥ Π]ΘΓΟΪΥ Δρροτγίδίη ἴο {ἢ 6 
οΟΥΓΠδιηΘηΐ ; ΟΥ̓ ΕἾἶ86 ἴῃ ἴ{ 15 ΘΧργοββοα {{Π| βθης πηθηΐ 
{πᾶ ΘνΘΙῪ ΘΧοιι56 ἴοσ οί ψ1}} 6 νᾶῖῃ δηά ᾿π8αΠ15- 
51016. ““ΤὮΙ5 πΊδῪ 1ηἰἰπηδία," βαγ5 Ὠοααγαρο, “ (Πδΐ 
ΨῸ ἅΓ6 ΔΟσοι 806 ἔῸγ Π6 5»ιαἰθεέ Δανδηίᾶροθ ψΠ ἢ 
ψΠοἢ ψὸ ἀγα οηἰτγιβίοα ; δυΐ 10 σαπηοῖ ΠΡ (δέ 
πον ΠΟ Πᾶνα γοςοῖνοα πημοὴ Μ}1}} ΟΥΑΙ ΠΑΤΙΪΥ Ρ4585 {Π6]Γ 
Ἀσοσοουηί δεσέ; ἴον 1ἴ 15 ἴοο ρΡ]δῖη, 1ῃ ἰδοῖ, (ἢδΐ τηοβὲ οὗ 
{Πο56 ψῇοβα αἱρηγ, ἌΜΕ "Ἢ δῃη4ἀ σβϑη 8 ρσῖνα {Πθτὴ 
{πΠ6 στοαῖθϑθ ὀρρογίυ 165 οἵὁἨ ΒΈυν! 6, Β66Π) (ο ἔογρεί 
{Π6Υ αν ἃν Μδϑίοσ ἴῃ ἤθάνθῃ ἴο ΒῈσνϑ, Οὔ 8ηΥ ἴ- 
ἴαγο τροκοηίηρ ἴο οχρθοῖ; δηῃά τἤδην οὗ [ἤθπὶ ΓΘ 6 Γ 
{παπηδαῖνθϑ τη ΠΟ ἢ ΠΊΟΓΘ ογι πιῖηδὶ {ἤδη (18 ψ]οΚεα δηά 
8 οι ἢ ἔα] βογναηέ ψῇο Ια 58 ἰα]δηΐ ἢ {Π6 φαγῇ. 

24. σκληρὸς ἄνθρωπος. ΤΠ ρα5β8ᾶρ68 οἵδ ὃὉγ '᾽οχΣί- 
5[6 10 1ὴ 1Ππ8ἰγδίίοη οὔ (1118 ψογα ἄγ ἢοΐ νΘΊῪ δρροβίίβ. 
Κυρκα ἢδ8 ψ6}} ἰγβαίθά 115 νϑγίοιιϑ 86ῆ565, ΨΏΙΟἢ Π6 
ἀϊδίγιθυΐοβ το [ἤγθα οΪ45865: 1. διιϑίθγθ, ὩΟΓΟΒ6 :; 
ῷ. οτοὶ; 8. Παγά, υπήδο!ηρ, ρηρίηρ, δνατιοίουδβ. 
Ηδε ν6}} γϑιηδγκβ, (μὲ {Π6 ἀβροβιξοη οὗ ἐ6 ἀνδγί σου β 
15 ἡδέα! γ δαδρίθα ἰο αἰ (Π6 αῦονβ. ὅ0 ἢθ οἱἴθ8 ἔγοπη: Ὁ 
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7Ζοβϑϑρῇ. Απί. 6, 14. ρΡ. 200, οὗἩ Ναθα]. δῃά Ατγγίδη. 
Ῥργῖρ. Ρ. 148. οἱ κατοικοῦντες ἔμποροι σκληροτεροί. δίο- 
Ρειδβ 5. 60. ρ. 888. ἀνδρὶ σκληρῴ, καὶ ἀπὸ πάντος πορί- 
ϑοντι. Οτοί8 ΘΧρ]δίη8 1{ ἀκριβοδίκαιος, οη6 ΨὮο, Ὀ6- 
1ηρ' ἈνΔΙΊΟΙΟΙΙ5, 18 δ [Π6 βδη6 {1π|6 Ὀο(ἢ δυδβίογα δηά 
στο]. Κυϊηοεὶ δηα δ  ] δι 56. Ὄχρίδίη ϑόυθγμδ, χα] 
βανογὸ ρϑουηϊαπὶ ΟὈ]αίαπὶ στοροῖϊ. ΟΠ 18 σοη- 
βγιηθα Ὀν αὔστηρος ἱπ [μ|ΚῈ 10, 21. ἴῃ {ἢ158 νίαν, 
ΒυϊΚΙγ οἰϊε5 Μδχ. Τγγ. 1)155. 80. 8. ἡ' Εἰς δικαστήριον 
--- ἀκριβὲς καὶ ἀπαραίτητον" οὐδεῖς ἀνέξεται Θέο--------Ἐξ- 
εταστὴς καὶ λογιστὴς ἐφέστηκε ταῖς ἐκαστου εὐχαῖς πικρός. 

24. θερίξων---διεσκόρπισας. ῬΙΟνοΓΡΙΔ] ἔΟΓηλι}145 6χ- 
ῬὈΓαβϑῖνο οὗ δὴ Ἀνδγίοϊοι"ιβϑ, στιΡΙηρ ΡΟΙβοη, δὸ Ατὶβ.- 
τορῇ. Εᾳ. 391. τἀλλότριον ἄμας θέρος. Ἐοβοηπηι. ; ψῃο 
οὔβογνοϑ, (ἢδι [Π6 δάδρθ 15 (Κϑη ἔγοιῃ [ἢ 6 ΠΠΔΠΠΟΓΒ οὗ 
(Π6 ἀνδσιοίουβ, ῆΟ ἴῃ δχϑοίίηρ ἰδ ΟῸΣ ΔΓΘ 86 νεσα 
[Δ8Κ-Τηδδίθσβ. [Ι͂!ἢ (Π6 5]0{8 {Ὁ} βογνδῃηΐ να αν ἀθ- 
Ριοίθα {πο886 τπθ ΨηΟ ᾿τνὰ ἴο {Πδηηβοῖνοβ ΟὨΪΥ, δηὰ 
ΤΠ 1ηΚ τ οο ἰγου δ] βοιηθ ἰο βίαν {ἢ 6 δἀνδηΐαρε οὗ 
οἴποσβ. ΤΏΘΓΘ 15 Ἰυδῖ δυο ἃ τηοίδρἤῃογι δ] 8]] 8] 0 
ἴῃ ΟἿΓ οἱοη ἰδησρυᾶρα. ϑσῇ ΡΘΓΒΟΏΒ γα β8ιἃ ἴο Τόν 
δῃὰ γακο ἰορείῃον ρο, ΒθΖα (δ κεβ [ζ 88 8814 ἴῃ {ῃ68 
Ηδερτγονν ΠΊΔΏΠΟΓ, ;, 6. οὗ βχργθβϑβϑίῃηρ {Π6 88πη6 {Πίηρ ἴῃ 
ἀϊδγοης ψογάβ, ὈῪ ἃ ϑδοζγῖ οἷ ραγδ ]ββιη, ψῃιϊοδ 1 
{Π|ηΚ ἔτὰθ. δ διασκορπίϑω 5]9}1ῆ65 ἴο δοῖυ, ἴῃ 18. 28, 
24, (οἵ Αᾳι:}4), σβεγ (6 ΑἸἰεχδηάᾶγ. [88 σπείρες. 
Βοβοημ. Κυϊποοϊ, ΕἸβοῆοσ, δηὰ Μα] Όγ, ὅϑϑγη, ῷ. ἴδ Κα 
διασκορπίξω ἴοτ ιυἱπποιυ, οὐ ἐλγεδὴ, ἴοσ ψ ]οἢ 1 Κηον 
ὯΟ Δι ΠΟΥ 1η (6 ϑογίρέμγοθ. 1 πνου]α ἰγϑηβ]αῖθ, 
“ἐ τρδρίηρ ψθγα που ἢαβί πού βονῃ, 8Πη4 ᾿Παγνθβίηρ' 
ψΠθγα ἴοι ἢαϑὲ ποῖ βοδί(εγοα." ΣΣυνάγειν 18 6]]]ρ{1ςΑ] 
ἴοσ συνάγειν κάρπους εἰς τὴν ἀποθήκην, Ἡ ΠΙΠἢ 15 ΒΡ01164 
1η Μαίίῃ. 8,12. δηὰ οἰβεαύπεγα. 12, 50. ὁ μὴ συνάγων 
μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίξεις. ῬοΙΓΏΔΡ5 διασκορπίφειν πιαψ τηθδῃ 
ἐωγηῖησ [ἢῃ6 ΠΟΙ, ἴῃ ΟΥΘΙ [0 ἀγὺ δηα γγζϑρᾶσα [{ [ῸΣ 
σαγγψίηρ. Συνάγειν ἀφῃοίθ8 ροίηρ᾽ ἰοροίμοῦ [ἢ ἤ6ΔΡ5, 
δηἀ σαγγγίης. ΤὮυ8 6 ΠΊΒῪ Γοηάθγ, “τα ρίηρ ΠΟΙ 
(θὰ Παϑὲ ποῖ δον, δηα σδγγυϊηρ Πόγα ἴου Παβΐ πο 
ἰυτηθα. Α5 (ο {π6 τοϊπποιοίπρ, ἰῃδἴ ψὰ8 ἃ βι ϑθηιθηΐ 
Ρτοσθ88, Ὄσθεν [5 ἔογ ὅθι, ὈῪ δῃ 6}}}ρ518 οὗ οὐ. 
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δ. ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῆ. “80 (θΔγ5 
ἘμΕΠγπλ1}}8) 88 ἰο Ὀ6 υϑοξιϊ ἴο ἢο οη6.  εἴβ. οἱ 88 
δορῖι. ΑἸάς, 667. κρύψω τὸ δ᾽ ἕρ ος΄ τοὐμὸν ἔχθιστον 
βελών, Γαῖας ὀρύξας, ἔνθα μήτις ἔρδδι Ασὐτοί!ι8 4150 
οἰΐο98 Εςο]. 20, 81. νῇογα Βδβιάάθῃ γυ]βάοπι 15 οοτηραγοά 
ΜΓ ἃ ἴγϑαβιγο ὈυΓΙ ΟΠ 1η (ἢ6 οαυῆ. ὙΒΙΟἢ τοι] )685 
9Πη6 οὗ (6 Ηογαδίίδη ραββᾶρθ, ““Ῥδυ]]π Βρριι ἴε ἀ15- - 
(αι ̓ πογίις (ἰοἰαία νἱγίι5.᾽" 

25. καὶ φοβηβεὶς, ἱ. 6. ““ ἔδατιηρ 680, {1 Βπουά Ἰοδ6 
(ἢ6 το 6 Υ, ἴποῖι ψου]ά Βανογοὶυ οχδςοῖ ’ἰ οὗ πιθ, ὮὈγ 
(αἰκίῃρ; ΔΥΝΑΥ 8}] ΤΥ 9 08ἴδησα,᾽" Κυϊη. Εἔτοπι ψ ῃθηςα 
ἀϊ βου] βϑοιὰ {παι [ἢ 6586 δούλοι ψΘ σα {κα [6 δοονφ οὗ 
Ἐυθβία δπά Ῥοϊδηϊ, νῇο, ἰπουρῇ αἀδογρέξ σίοδω;, 
816 γροῖ δἰίονεᾶ. ἰο μοί ϑομα ργορεγέψ. “ΓὮ5. ΔΒ 
᾿ΠΩΔΏ ΒΟΥ ἃ τηθγ6 6ζομδθ, ἴῸΓ (ῃοδα ψῆο ρἷαςς ουἍ 
(ο 1πἰογαϑὺ [ἢ 6 ΠΠΟΏΘΥ οὗὨ οἴἤθγβ, ἃγα πού βυρροδβεὰ ἰο 
θ6 ἈΠ ΘΓΆΡΪΘ ἔοσ 1185 ἰοδδ. Βυΐ (498 ΕΠ Υ 8 οὗὔ- 
86ΓΝν68) {ῃ68 ράγϑῦ]6 ρυΐϊ8 ἃ ΨΕΔΚ δχουδα ἰπηίο {Π6 
βου οὗ 16 8] }] βογνδηίΐ, [ἢ Ὄγάογ ἕο βδῆον (ἢδέ 
ἱη βυοΐ ἃ σ488 πὸ γοαδοπαδίο Δροϊορυ οδὴ 6 πιδάθρ, 
Ὀυΐ (πὰὲ ἡ Πδίανοσ ΠΟῪ ΤΔΥ ΟΥἿΘΓ 1η 1υ8ΠΠοδίοη οὗ 
(ἢξηιδοῖνοβ, ψ1}} 6 {τη ἀραϊηβί ἐἤ θη. 

45. ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. ““ Εοττηυ 8. Π181] αἱΐγα ἀθῦογο 
86 ργοβίθης5.᾽᾽ (τοί) 6 ἢᾶνα ἃ 51:1} οὯ6 1ἢ 
Ἐπρ ϑἢ. ὅδὸ 8]8ο 920, 14. ὧρον τὸ σόν. ΤὮΘ Ἔχργϑδ- 
δίοῃ τὸ σόν, Ὠγοβθηΐβ δὴ :ἀϊοῦχ οὗ νοῦ (45 11 [48 
ΠΟΝΟΓ γαῖ Ὀδθὴ 8 ΠΟΙ θα Εἶν 1]]δἰταύρά Ὀγ ρμϊοὶο- 
αἰ5.5)} νὶ}} οΥοΣ βο!β οἵ [6 Ὄθχδῃρ]68 ψὨΙΟἢ ἤδνο 
Οσσμγγο ἴῃ ΤΥ ΟΝ γοϑάϊηρ. δορῇ. ΑΓ, 1818, ὅρα 

ἡ τοὐμὸν ἀλλὰ καὶ τὸ σόν. ϑορῇ. Εἰδςοί. 577. Ἑλαιγιρ. 
οἵ. 1114. τού μον δ᾽ οὐχὶ τοὐκείνου σκοπών. Ἐιτὶρ. ἰρδ. 

Α. 88. τὸ σόν. οἱ 47ὅ. τοὐμὸν. ἘᾺΠΡ. Απάσοιβ. 148. 
τὸ δὲ σόν οἴκτῳ φέρουσα' εἰ 25, οὐ τὸ σόν προσκέψομαι. 
ὙΠαυογά. 6, 12. τὸ ἑαυτοῦ μόναν σκοετῶν, Αμρίδ;, 1, 
880, 72. τὸ ἑαυτοῦ μόνον σκοπεῖ. ϑορῆ. ὙγΔΟΙ, δ. 
φράσας τὸ σόν, ἴοΙ 301 τοδὰ, ν 1} Ῥοσβοῃ. [ἢ {δὲ5 
δϊοιλ (6 δοδο δβίβ βυραμα τὸ συμφέρον. 1 βδοιυ!ά 
ῬΓοῖοσ μέρος. 
,. 46. πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρὲ. ΟΔΏΡΕΙ} ΒᾺ8 δῦ δὴ 
δοιιία δηά. ἱμϑίγυοίνα ποΐε οὐ ἐπε ἀϊβεϊποίίου 88- 
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ἴνθθῃ ψΟγαβ ΠΘΌΓΪΥ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒθ, ΘΧΘΙμΠ Ηρα ἴῃ 
κάκος, πόνηρος, ἄνομος, ἄδικος, οἵ ν»ῃ]οἢ (ἢ 6 ΤΟ] ον ηρ, 
σάγοῖι! δι άρστιηδηΐ τὺ ἢοΐ Ὁ6 υὑπδοςσορίδοθίοθ. 

ἼΤἤθγο 816 βϑνθῖδὶ νψογαὰβ ἴῃ ατροκ, δηὰ δἱΪΐ ἰδῃ- 
δυᾶροβ, Ὠθϑιΐν, ὈυΓ ποῖ 416, ΒΥΠΟΠΥΓΏΟΙΙΒ: ΘΧ. βῪΓ, 
κακὸς, πόνηρος, ἄνομος, ἄδικος, ὅζο. ΤΉΘΥ ἀγα ἀουδί- 
1688 βοῃγϑίιηη65 564 ῬτοΟΙΏβοιιοιϑἷνγ, 84 ΔΏΥ ΟΠ6 
ἰγϑῃβἰαίθα ὈΥ ἃ ροηεγαὶ ἴθ σδη Ξοδι ον 6 ᾿Γογιηθή 
ΤηΙβίγδηϑ]αίθα. Υοὶ {Πογα 8 ἃ ἀἰδογοποο, ἀηα οπὸ οὗ 
{Π6πὶ 18 ἤτίοα ἴον πιαγκίηρ Οὴ6 βϑρθοῖθβ οἵ ργαν έν, 
Δη4 δποίϊοι ἔοτ ἐθηοίίηρ Δηοίογσ. Τῆι8 ἄδικος ρΓΟ- 
ΡΟΥΥ 581:6}}1ῆ08 ερ)ιδέ; ἄνομος, ἰαιυέθ55, ΟΥΓΩΙΠΔΪ ; 
κάκος, Μ]ΟΙΟΙΒ; πόνηρος, ΠΊΔΙΙοῖοι 58. Ασσογαϊηρῖίγυ, 
κάἄκος 18 Ορροβϑαᾶ ἴο ἐνάρετος, ΟΥ δίκαιος ; πόνηρος ἴο 
ἄγαθος. Ἑακία 15 νίςα, πονηρία τη} 166, ΟΥ 1 4]Π]ΡΏΥ. 
ΤΙΔ18 18 {Π|6 α86 οὗἨ {{||56 ογ 8 ἴῃ {πΠ6 (οβρ6]. Τῆυβ 
{Π6 περ!ροηΐ, τἱοΐοιι8, ἀθυδιο θα βογνδηΐ, ἴῃ οἢ. Φ4., 
48. 15. ἀδηοιμημπηδαίοθα κακὸς δοῦλος, ἃ νίςοῖοι8 86 νδηί. 
Ηδγα {πὸ θα βογναηΐ 15 ποΐ ἠδυδιςμορά, δι δος, 
Δη6, ἴο ἠοίδηα 5 δἰοίῃ, αῦαδινο. ΤΏὭιϊΒ 1 20, 82. [Π6 
᾿ΠΘΧΟΓΔΌΪ6 πηδϑίθι [5 σα |16 4 πόνηρος. Α ἸηΔ]Πρπδηΐ, (ἢδί 
18), Δ ΘΗΝΙΟΙ.8, ΕΥ̓Θ, 15 πονηρὸς, Ὠοΐ κακὸς ὄφθαλμος. 
Τα αἀϊροβιίοη οὗ {πΠ6 ἈΠ ΑΓΙ5668 15 ἰογιηθα κάκος, δηεἶ 
[Π6 ἀ6ν!} 15 ἰθγπιθ ὁ πόνηρος, ποῖ ὃ κακὸς. ΓΟΟ ΤΊΔΗΥ, 
1η ἰγδηϑίαηρ Βοἢ ννογ 8 88 [ἢ6 ἀῦονα, δἰτη αἱ βοϊθοί- 
ἴῃ; ὁ0η6 οὗ 16 ο[458, ἃ8 ΟΡρΙΟΌΤΙΟΙΙ5 88 ἰῃ6 ἰδησιαρα 
αἴογάβ. Νοί 80 οὔ αὐτῆ οείχδι Ττδηβίδίοῦβ ; ΨὮΠΟ, 
τπουρἢ ΤΟΥ ἀο ποΐ ἰννᾶυβ Ὄχδοίυ πὶ τΠ6 οτἱρίηδὶ 
[6γπὶ, γγοὶγ [Ἀ1] ἴῃ ργθβογνίηρ (ῃ6 ΡΓΟΡΙΙΘΙΥ δι δ ]6 
ἴο {Π6 8ρΡ6δῖκογ. Τμοιρῃ οὐγ [οτά, ἴπ τθῦθικιη 
αγάθηθα οὔβηάογβ, οὗἵἴϊθῃ Ἂχργθββθ8 Πἰπηβοὶ υἱέ 
ΒΏΔΓΡΠΘ688, π Π6 ἀοδ8 1 αἰνναγβ ψ τ ἢ 7υδίῖο6. δηά 
ἀϊρημγ. Νον 8οπια ἰταηϑίδίογβ πη Κα ἢΐΠῚ ΘΧΡΓΘΒ88 
ὨΠπ561 ραδεϊοπαέείν. Ἡρτα οη6 νϑύβιοη 88, “" “που 
Ὡς 5: 1 1 Δο]θηΐ 51ᾶνα ;᾿ δηοίπογ, “Τῆου ν|]ο, 
8]ΟὙΠ Ὁ} νγειοἢ :᾿ ἜΧΡΙΘΒβίοηβ Πα σϑίϊνα ΟἿ]Υ οὗ ταζα 
Δηἀ ραϑϑίοῃ, ὮΙ οὮ οἂη δα πὸ ννεϊγσῃξς ἰο {Π6 8β6ῃ- 
ἴθηςα οἷα ὰσθ. Ουγ ,ογὰ βρθᾶκβ (ἢ6 ἰδηριδρα ΟΥ̓ 
γοργοού, Ὡοὶ αὔμδο; δῃὰ γοῖ ἴΠ6Γγα 18 τῆογα οἵ ροιηϊδα 
ΒΟΝΟΓΙΥ [Ὼ (Π6 ΤὈΓΠΊΘΓ (πάη 1π {ῃ6 ]Δι(6Γ. σδᾶιι56 

ΥΟΙ,. 1. ἃ Ε, 
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ἴῃ {(Π6 οπθ ἴπ6 ραγιϊσι αν δν1]8 ἃγο ἰουσῃοά, ἴῃ {Π 6 
οἰμογ οηἷγ ουἱΐέ ἐπ σοπογαΐ; δῃῃιὰ ἅτ γαῖῃεγ Ἔχρτγαϑβ- 
51005 Οὗ [ῃ6 τὰρὸ Οὗ ἴΠπ6 βρθάϊοσγ ἤδη {Πη6 ἀδηιοτι οὗ 
{Π6 ρούβοη ἴἢιι8 δάἀάγοβϑβθα. ϑυςῇ ἃγα ἴΠ 6 ἴθγπη8, 
ναδο, υἱΐο, δίαυο, ιυγοέοὐι, α. ΜΏΙΟΝ, Κ σασοαΐ, υἱὲ- 
ἰαΐπ, δοομπάγοεί, τα Ῥτοροῦὶγ δογγ ϊίῳ. Το δρουῃὰ 
1Ώ ϑι16ἢ Δρρα]] Δ 05 18 πού ἴο 6 δεύδγο, Ὀυΐ αδμδῖυθ. 

960. ἥδεις κι τ. λ. Ριβοαῖογ δηά 'ἥεβίοῃ ψοι"]Ἱά γοδά 
{18 βθηΐθησθ ἰηϊοιτοραίνεϊν ; Ὀθοδῦδα ΠΟΥ ἴδπου 
(δὲ (Π6 σοιημηοη πηοάδ οὐ ἰακίηρ [0 τηᾶκα8 οὐγ 88ἃ- 
νίουΓ αἰίοιυ (μὰὶ ἰ6 τοαρθὰ ψίιοσα ἢ6 ἐἸὰ ποί ον ; 
ΜΉΙΟῆ ψγὰ8 ποῖ ἴτπ6. Βυΐ Ελ Πγ1η1118 ]ρἢς Πᾶνα 
ἰΔυρσμί {Π6π|, (οΥ ἀνθ Οτοίϊ5,) {Π 80 {Π}18. 15 βα:ἃ ὈῪ 
ἃ ἤριυγα οα]]6ἀ συγχώρησις, “6 11 88 γοῖι 58Υ, {παῖ [ 
81, ὅτο. (6 η οὐρῇ γοῖι ἰο ἰἰᾶνα ἰἰκθη (ἢ 6 ΙΏΟΓΘ ΟἈΓΘ 
ποῖ ἰο ἀδρτγῖνα πιὸ οὗ νῆδί 15 ΓΘΑΙΥ ἸΔΥ ον.» 
ΤΠουρΡἢ ᾿ἴ ΜΟΓΘ {{116, ἃ8 γοῖ! 880, (πδύ 1 γὰρ ψ]ογο 
80." ποΐ, 8η4] γοιι ἀιιγϑὲ ποῖ γίβῖς {Π6 ΠΊΟΠΘΥ ἴῃ τΏ6Γ- 
σμαπάϊΖζα; τοῖν οὐρῇς ἴο ἢᾶνθα ρυΐ 1 ουΐ (ο 16 
Ρ]1Ο ΠἸΟΠΘΥ-ΟΠΔΏρΡΘΓΒ ἴο 1ηἰογοϑί : Β0Π16 ΘΧθΓ]Οἢ8 

Βῃοι]ὰ πᾶν Ὀθθη τηδάθ. Ῥγορογὶθγ βρβϑακίησ, αοά 
ΟἾΪΥ ΤΘαΌΪΓΟΒ 5θγνίο θα ἴῃ ῬΓΟΡΟΓΙΟΙ ἴο {Π6 πη68ῃ8, 
δὐδὴ ἰο ἴῃς ἀσρτϑα οὗ στᾶσα σγδηϊθα Ὀγ πὶ. [Γρδτε, 
1. (Ιιεγο. 

᾿ Ω 7. ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύρίον μου τοῖς τραπεξίταις. 
δο Ευγὶρ. Μεά. δ86. χρῆν σε κι τ. Δ. Βαλεῖν, οδϑῖ, 
ρμέ. [μκὲ (19, 28) 8808, διδόναι, ΘΙοσαγο, ραΐ ουΐ, 
δῃη Κυϊηοοὶ οὔϑογνοδ, {παῖ ἹΓ) ΟσΟιιΓ8. ἴῃ (ἢ18 56Π86, 
ἴὴ Τνιῖ. 26, 87. ἘΖ. 18, 8. θέσθαι νγχὰϑ τῆογα υβ6α ὈῪ 
16 (ΟἸαβ81:.αὶ ψτγίίθσβ. ΤΠ686 ἃΓ6 41} [Ὀγτη]48 ἐπ τὸ 
»εομπιαγίά; οἵ ΜὨϊΟἢ 566 ϑα]πιδ8. 46 ἴβυνῖβ, Ὁ. 
682. 

27. τραπεδίταις. 6586 τραπερίται ἀἰϑοΠαγροά ποῖ 
ΟὨΪΥ {Π6 οῆο65 οὗ ουγ δαηζογο, ἴῃ γασείν!ηρ δηἀ ρὶν- 
Ἱπρ' οἷ ΤΏΟΠΘΥ, ἴῃ (Δ ΚΊΠρ' ΟΥ̓ ρσἸν!ηρ Ἰηϊογοϑί ΠΡΟ ἰϊ, 
θυΐ α'8ὸ οὗἨ ἐχοϊπδηρίηρ σοίηβ, ἀπ ἀἰβεϊηρα βηίηρ 
σοηπῖηα ἔγομι ἔογρεα πποηθυ. 866 ϑαϊπηδβ. ἀβ ΕΌΘΏΟΓΘ 

πε ὝΠοβ6 ψογὰϑ ἀγα ἔΠεβε,: ὑποθετικῶς τὸν λόγον προήγαγεν, ὅτι εἶ 
καὶ τοιοῦτος ἥμην, ὅπερ οὐκ ἀληθὲς, ὅμως ἐδεὶ σε καταβαλεῖν, κοτλι 

ὶ, 
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ὝἼταροΖ. Ρ. ὅ49 8ε4. «πα δὅδ4ά. Κυΐποαὶ γοργθβθηΐβ 
{Π6ηὶ ἃ8 ἑακίησ ἃ ρτγθαῖοσ ἰηΐθιοδὺ (Ὸγ {ῃ6 ἰοδη οὗ 
ΠΟΠΘΥ͂, {Π8η ἴπγ σατο. Βιυΐ {Π18 18 ΠΟ ΠΊΟΓ6 1ῃδη 
ΟἿΓ δαηΐογα ἀο. αεα τὸ ποῖ, ποννθνϑσ, ἴο [ὩΓῸΣ 
ἔγοτῃ {Π| 656 ννογα 8 (βϑανβ [ρῃιίοοῦ) οὐν 1, ογα 5 Δρριο- 
θδίϊοη οὐ υἰϑιιγυ, δίηοθ ἢ ἤΘΓΘ ἸΠΘΙΓῸΪῪ πηθδΔη8 (0 τὸ- 
Ῥγονο {ΠῸ [Ὁ] ν δηὰ κβἱοίῃ οἵ [η6 βογσνδηΐ; 4. 4. “11 
6, 48 Υοῦ 58Ὁ, σιρίησ, Ψῇγ αἀϊά νου ποῖ ρα ΠΥ 
ΠΙΟΠΘΥ͂ ἴο ἃ .86 5: {40]6 ἴο ΠΥ ΓΑραςοΙ ιν." [0 ΠΙΔΥῪ 
ποΐ 6 ΠΘΟΟΒβΆΓΥ (Πογοίογο, νι ΟΔΡΌ6]], ἴο γδη8- 
Ιαῖθ τόκω ἱηέογ θεέ, ταῖ!οῦ 1ΠΔη δεν, δασογάϊηρ ἴο 
ΟἿ σοιηποη νοιϑίοη. Τπουσῇ δηοιθηι!υ, ἃ5 ἢ6 
ΤσΏΓΠν οὔϑαγνοβ, {ἢ 6 ἰηροτί οὗ {Π6 ψοτὰ μϑμγν τνἃ8 
τὸ οἴδοι {πη ρῥτγοῆϊ, ψ] θῖθ ον ργθαΐ ΟΥ 81:8]], ἃ] ονοὰ 
ἴο ἴΠ6 Ἰεηάδν ἔογ [ῃ6 86 οὗ Ὀογγονθα πηοηθυ. Βιυΐ 
88 [18 ργδοίίσθ (σοι ηι165 ἢ6) οἴθη σάν γίβ6 ἴο 
σιοαΐῖ δχίουτοη, (6 υδρῳ παι αἱ ἰθηρη ὈΘΟΔΠΊΘ 
οὐΐοι8. Τῆ6 σοῃϑβιἀοτγδίίοη {Πὰϊ {Π|6 ψ6νν8 ΕΓ ῥτγο- 
δ δΙ6ι), ΒΥ {ποῖγ ἂν, ἔγσοτῃ (Δ ΚΙΠρ' ΔΎ ῥτοῆϊ ἔγοιη οπ6 
αποίλον ἴου τόοηου ἰθηΐ, ἰπουρἢ {πο νοῦ δ᾽] ονοα 
ἴο ἴᾶκΚα ἃ ἔτοῖηὴ οὐγαησοῦδ, σΟΠ ΓΙ αϊΘα ἴο ᾿ΠΟΓΘΆ86 
τς οἀΐππι. απ ΟΠ εἸϑέίδη (ὐοιη πον 6 41}|8 λα ροά 
1 ὨΘΟΘΒΒΔΓῪ ἴο τορυ]αΐθ {Π18 τη ὧν ἕαιυ, {6 Ὺ 
βάνα ἴο βιισἢ ῥγοῇί 845 ἀ065 οἱ ἀχοθοα {ἢ ἰεραὶ (ἢ 6 
ΒοΙ6 . Π4Π16 οὗἉ ἑηέογοδέ; δησθ ψν ῃ]οἢ {1π|6, ὈΒΊΓΥ ἢ 88 
ἙΟΠΊ6 ἴο 8] 8016] δχίγαναραηϊ ῥσοῇϊςξ ἀ154]]οννοά 
γ ἰανν ; δηαὰ ψῇἢ!]ο}, ἐπογοίογθ, 10 15 οὐ 1Π8] ἴῃ {{Π|6 
ὈΟΓΓΟΥΘΓ ἰο ρῖνο, 8ηα 1η ἴΠ6 Ἰδηάήθσ (ο (ἀἸκ6. 

27. ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν, 1. 6. [ 5ῃου ἃ αν τϑ- 
ςεἰνοα δαοῖ. Εογ, (45 Κυρίκθ οῦβογνϑβ,) “1 18 βαϊ4 ρε- 
ΠΘΓΆΪΥ οὗ ταοοινίηρ θΔ0Κ ψῆδὶ νγὰ8 Ὀδίοτθ ἴῃ ΟἿΓ 
ῬΟΒβ86 88: 0ῇ, 8Π4 Ἔβρθοῖδ !}ν οὗἁ ποηοΥ ἰθηΐ ογ ρυΐ ουξ 
δ Ἰηΐογαδί." ΟἿ νῃϊοῆ 56η86 Ν᾽ εἰδίειη δηὰ Κυρκα 
βῖνα ΠΊΔΠΥ ΘΧΑΠΊρΡΪ68; 6Χ. ρῚ. Ι8οογ. ἴῃ ΤΤΔΡ6Ζ. κάγω 
τὰ ἐμαυτοῦ κομιοῦμαι. Ηότδοϊ. Ροηΐ. Ρ. 440. ἅ δεὸδά. 
ψεικεν χρέα κομιϑομένης. Ἰ)δπιοβίῃ. δάν. (Α]ΠρρΡ. ὅν ἄν 
δέη κομίσασθαι τὸ ἀργύριον εἴ (ὐ. Ὠίοηγϑ8. ἀφειμένοις 
τῶν τόκων, καὶ λογισαμένοις τὸ δάνειον. Ατὶβίοῖ. ΕΗ. 
9, 2. ὁ μὲν γὰρ, οἰόμενος κομιεῖσθαι, ἐδάνεισεν. 

28. ἄρατε οὖν ἀπ᾽ αὐτοῦ---τάλαντα. Ο,ΟΙ 5 (6]]5 τ 
2ῈΕ ὁ 
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{παὶῖ {Π15 Βῃου]α ΡῈ ἰάκθϑη, {κα {δαὶ νϑσῦβα οὗ {(ῃδ 
ΑΡοοϑβὶ. 8, 11. κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν 
στέφανον σουιν ον (Πδΐξ 5:1}1}1{||465 οὗ ἢ }8 βογί ἃγΓθ ἴο 
ΡῈ ἴακθὴ παχύτερον, 1. 6. ρορμζίαγέον., ἸΚιιποοὶ οὔ- 
Β6Γν 65 (ἢδί (656 ψογήβ, Κα νϑῦ. 21, 28. ργθσοβάμηρ, 
ΤΏΘΓΟΙΥ ΒΕΓνῈ ἔοσ (6 “ηϊδλίηρ οΥ {δε ρὶοίμιγα. Οπα 
ΤΔΥ (νι Βοβθηπ).) σοπηρᾶγο ἴῃς ϑ8εηέϊπιοπέ ΜΠ ἢ 
τΠαἱ οὗ (Ἰςοτο ἐς ΟΥ̓́ς. [,. 8. [μχ 1ρ88 Ὡδίυγο, 48 
ὉΠΠ}ΐδπὶ οι ηη σοημβογναΐ οἵ σοηζιηρί, ἀθοθγηϊ 
ὑρίόων αὐ δῷ Ποπλῖη6 ᾿πογί! οἵ ᾿ημ{ΠΠ| 84 βαρ᾽ ηΐθιη, 
Οἤπη, ἐογίθπηαια νἱ πὶ ΓΓΔΉΒΕΘΓΔΉΓΙΓ ΓῸ5 86 νίνθη- 

υπὶ ΠΕΟΘΒΒΆσΙ. 
29. τῴ γὰρ ἔχοντι. Α ρῥτονοιθ δ] βοηίθηςο, οὗ νᾶτὶ- 

Οὐδ ΔρρΙ!σδίϊου ; 1ῃ6 ᾿ροτγί οὗ ΝΏΙΟ. 1 ἢν ἀε- 
βηρά, Δηά σορίουβὶν 1ΠΠπ8ἰγαῖθα, οἡ Μδίῃ. 14, 12. Α58 
[ἢ6 5 )]εοοῖ οὗἉ {Π6 ργοβϑηΐ ἀἸβοοῦγθα 15 1π6 θεβδίονιη 
Οὗ ΤΊΟΠΘΥ οὗ αἰ 8, 1ἴ τηΔΥ δα ᾿πίογργοίθα (ντἢ τϑερς 
ἰδ8: “ΤΠ σοἢ Τ]ΔΥ ΘΑΒΠῪ ᾿ΠΟΓΘα86 {Π61Γ ΤΟ ΘΒ; 
μυξ [Π6 Ροοσ, ψίὶο ἤᾶνα {[1{{|Π6, ᾷηά ἀο ποί δοοηῃοηιῖδο 
(μαῖ ΠΠπ||6 ν 611, ΘΑ Β}}Υ ἰοβο 1{. Οὖ γαίῃοσ (πῇ Καϊη.) 
“ΦὙΏΘη ΔΩΥ ΟἿΘ (068 Ποῖ ΡΙΌΡΕΙΥ 86 ρῚ 8. Ὀ6- 
δίονοα, οΥ "αῃοῆϊβ σοοοῖινοά, ονθὴ ἐῤεδθ ἅτ ἴδίζκθῃ 
ἔτοπῃι ἢϊπι. Βιΐ ἴο πίη ψῇο τ ΠΥ τ1868 (Π6 πὶ, αν θη 
ΠΟΥ͂ 8ΔΙΘ Ὀεβίονϑα, ἃ8 γεαναγάβ οἵ ἢ18 σοοά πιδηδρθ- 
τηθηϊ." ἢ ραᾶββᾶρθ 15 [ῃ8 ρᾶγα ρἢγαδοα θγῪ Ευϊτῃγ- 
τηἶι8 : Παντὶ γὰρ τῷ ἔχοντι σπουδήν τε καὶ ἐπιμέλειαν, 
δοθήσεται τιμὴ καὶ περισσότερα τῆς ἐπιβαλλούσης αὐτώ" 
ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὁ ἔχει, ἀφαιρεθήσεται, οἷα μὴ 
χρησαμένου αὐτῷ, 

380, ἀχρεῖον δοῦλον, 115616588, ηρτοῆίαν!6, ἄχρηστον. 
ΟΥ ἃ8 ΜΘ 58, φοοά 70. ποέῤίηξ, ἀπά, ἔτοιῃ {Π6 δα]μηςσῖξ, 
ψὶοκοά. Τῆς ἰῃ6 [ἰὴ ποφμαπι, ϊοἢ 15 ψ}6}} 6χσ 
Ρ]αϊηδά ὕ"γ Α. 6 6}}]. 7.11. “Εὖ ποᾳυδηὶ Ποπιίηθιῃ ἃρ- 
ΘἸ]ἀγαπ νϑίθγοβ Ὠ1Π11}1 ΠΘ4Ὲ6 Γαὶ ἤδαι6 ἐγ ρίθ Βοηξ." 
815 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ οχίθπαβ ἴο ἸὩΔΩΥ ΟἰΠοΓ ψογάβ οὗ 51π|1- 

Δὰν δι σηϊηοδίίοη. 80 Τῃυογά. 2, 9. ἀξύμφορον δρῶνται, 
ΠΟΧΙΙΠ; δηα 8, ὅ06. Ηδεβιοά, Ορρ. μαλ᾽ ἀξύμφορας 
ἐστὶ φυτοῖσι. ΡΙὶαίο ἀφ ΒΘρΟ]. 2. ἀξύμφορα τῇ πόλει, 
εἴ 4101. ἘπΓρΡ. δυρρ!]. 2909. ἀχρεῖον 8 Με} εχ- 
Ρἱαϊηοαὰ ὃν Μαγκίδηα ἀαπιποσμῆα. ἀσύμῷορος ΟΟΟῊΓΒ 
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ἴῃ {Π18 86η886 ΨΘΙῪ ΓΘαΠΘΏΓΥ ἰη Πίοη. ΗΔ]. Ῥγοοο- 
Ρίυ 5, ΡοϊΪγὈ. 2, 7, 48. 7οβϑρῇ. 188, 29. Ατίβηι. ῷ, 57. 
Οηοβδῆ. (ὐ.ὄ 10. Νοῖ υηΐγθαυοπν πῃ Χοπορῆοη. 80 
4150 Ατνιϑίοί. ἘΠαί. ρ. 78. ἰπουρῇ (ἢ6 Β6η86 18 ἴῇθγθ 
(48 νΕΓῪ οἴἶθη) υπρογοοῖνοα ὈΥ τἴῃ6 ΒΑΙΠΟΥΒ; δπα {Π6 
ΕΠγ ΜΝ. τοδάβ βλαβεροῦ, (8 ρσίοδεο, ἃ5 18 τηδη  δ8ὲ ἔγοιη 
Ρο]]υχ, ὅ, 136. ἄχρηστον βλαβερὸν ἀσύμφορον) ΤῊΪ5 
ἸαἸοῖη 18 νΘΓῪ 161} Ἔχρ αἰπθα ὈΥ (Ἰαγίζα οἡ ἐπ6 ψογϑ 
ἀχρεῖον ἴδων. 1 ᾿88 αθη ἰπι|τἰϊοὰ ὈΥ ἰῃ6 [,Δ61Π 
ὙΓΙίοΙς. Εὸτγ ἰηβίδηςα : Ηοιδί. ϑδῖ. 1, 4, 24. Αἡ ἢος 
ἱπποηοϑίυμῃ οἱ ἰη 6116 5}, θα ἢ6 ἀιιδ᾽ίοϑΥὺ [ΔΡΔη. 
Οτδαῖ. ρ. 889. λόγος ἀσύμφορος πιθάνως συντίθεις. [Γ 
οοη)]δοίαγα συντέθεις. [1 Ὦανα της τογα ἴο Οὔ86͵νΘ, 
ψὨΙοἢ ἵ πηυβὲ γόβοσνο ἔοΥ 5016 Οἴῃοσ δηἀ τόσο 8ι1- 
ΔΌΪ6 ορρογίιηϊ νυ. 

81. ὅταν δὲ ἔλθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. ““η ἀοβηϊησ (ἢ 6 
50) θεοί οὗἩἨ 1Π6 τϑπημαἰπίηρ ραγὲ οὗὨ {18 (πδρίθγ, 186 
(οιηπηεδηίαίοιθ αἰ Γ [ἢ ΟρΡΙηοη. «ϑοηια τϑίθγ 1 ἴἰὸ 
τῆ ἀοϑίγασίίοη οὗὨ {εογυβαίθη, δηᾶ οὐ {π6 ον 8ἢ 
βἰδίθ. ,2,1ο6ὲ {π1πηΚ [ἰ ἰγοδῖβ οἡ {π6 ἥπαΐ γμασπιοπέ ἴο 
Ὀ6 Θχεγοϊδθά οὐ (86 Ψψῆοΐα Πιιμηᾶη τσοὺ. ΟΠ 6 8, 
Βοννανθσ, (45 Οτοίίυϑ, Ουγςο}}, 611}, αηά Ἐοβοϑηπι.) 
πηδΙηΐδιη (Πδΐ [ἢ 6 ἀἰθοουγβθ ΟὨΪΥ γοϑρθοίβ (6 υάρ- 
τηθηΐ (0 06 οχϑίοϊβθα οἡ (ἢ ΓΒ ]Δῃ5 : δηα ὈΥ τὰ ἔθνη 
ΠΟΥ υπάογδίαπα 41} ψῆο δὴν ΨΏθιθ ὑγοίδβϑθα {6 
ἤδηα οὗ ΟΠ τιϑῖ, Ηον ρεγρίεχϑα δηὰ ἔδγ.ειοῃϑα ἰᾳ 
[ῃ1ς6 ἱπιογρσγοίδίίοη, δη ἢον {16 σοΥγοϑροπάθηςξλ ἰό 
εΠ|ὁ ρόηογαί βοορθ οὗὨ [ῃ6 ραββάρθ, ποϑάβ πο ἰοηρ ἀ6- 
τηοηϑίγαϊίίοη. [{ Ψ01}} οἰ Ύ οηοιρἢ ἄρροδγ ἵγοηι 
[Π0 Δηποίδι! 08 οπ ἴἢ6 ργϑοθάϊηρ᾽ νϑῦβ68." ΤΠ ΓᾺΓ 
Κυΐϊποε!ῖ; νῆο {πΠ6 Ρτγοσθθαβ ἰο Ὠοί!οὁ ἃ ἤονεὶ ἢγρὸ- 
1Π6815 οὗ Κορ]; οὗἩἨἉ ψῆϊοἢῃ 6 807018 ἃ 5415}80 ΓΟ ΓῪ 
εοξαϊαιϊίοη. ““Ἴῆθ ρΌΠΟΙΑΙ 1ηβιγυ 0 ἤαγὸ ῥΓο- 
οιπάσδα ὈΥ «6515 16. τη! ἢ6 58}}4}} γοίυση (ὁ {86 80. 

βεδὴ υάρηηοηῦ Ψ]ΠΟἢ Πα 8}}4]] ΠΙπη561 ΠΟ] νοῦ 4}} 
π6ῃ, δηἀ {πδ΄ ἢ ΜΠ] ΘΟΠΒΙΡΤ ΘΟΥΘΓΥῪ 0η6, δοζογάϊηρ 
ἴο [ἷ8 ἀεδβογίβ, ΘΕῸ ἴο 1Π6 δρόδαβ οὐ δ]15343 Οὔ ψο6. 
ΤῊϊΚ ἰ5 6 βιπι οὗ {π6 ἀϊδοόυγβο, ἤθη ἀϊνοϑίοα οὗ 
δον ἰδ ᾿ηάρογΥ δηα Οτιθηΐαὶ ρἤγδβϑθοοσΎ. 10 18 π)ᾶ- 
Ἀἰΐεβί, πονόνονγ, ἐμαὶ αὐ ἐδιε οαἰΡνοοϑὲοπθ ἴῃ τΠ|8 ΡΓΘ. 
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ΡἤΠδι σαὶ ἀϊβαοιγβα τιιδί ηοΐ 6 ἴοο πηιοΐϊ ρΓοβσβθα Οἵ 
ἀνθ ροῦ. Μάαηγ [ηΐεγριοΐοῦβ (ργοσθθαβ υ]ποε]) 
Ὦδᾶνα δχδῃηθα {{| αισϑίιοη, ΨΠΏΘΊ ΟΣ {Π6 δεν τη 
τ1ῃ6 ἂρ οἵ ΟἸγιϑὲ δειγιθυΐϊθὰ {Π6 οἷϊςα οἵ Φυάρο οὗ 
{ῃ6 Ναίιοῃβ ἰο ἴα Μαοβϑβϑιδῖ, οἵ ἰο Οσοά: δηἀ ψῃϑίθοῦ 
1ῃ18 ποίίοῃ, [Πδἰ {Π6 Μαββ1:81} νν}}} σ4}} πᾶ ἴοὸ 70ἀρ- 
τησηΐ, ΟὟν68 118 ΟΥΙρΊη ἴο (τῖϑι Τὺ (ΠΟΥ Δϑογ θεά 
{η18 ἡἹπάρπιοηΐ ἰο Οοά, δῃηὰ ἠοῖ ἰῃς 294165651].αἡ, (ο- 
τοῦέ δηὰ οἵἤοῦβ ἤᾶνα δπάθανοιιγεα ἰο ἀεπιοηϑίγδίο. 
Οἰδοιῖς, ἃ Κοίκθη, ΕἸδιῖ, ὅζο. ἰΙθρανο {ῃ6 αιιθϑίίοη υἢ- 
ἀρςΙἀθά ; 8ϊης6, ἰη Ψἢδί ΤΠ 6 Υ {Π1πκ (Π6 ἀοἤοίοηου οὗ 
οἰβδᾶσ ᾿ἰἰβίογι δὶ ργοοΐβ, θοίῃ {6 δῇ γιαδάνα δηἀ περᾶ- 
{ἶνα ἸΏΔΥ ὃ6 πγαιηίαϊηοα. ]Ἰηάοραά, ἴῃ 80ΠῚ6 ρα88δρ68 
οἵ ἰῃ6 ΡῬτγορἤείβ οὗ τῆ6 ΟἹα Τοβίδιμθμς (48 2.8}. 77, 
10. 2ῷ, 26. 206] 3, 7, 17.) (86 δυϊρτιηοηΐ 185 δβογιροά 
(ο αοά : «430 ἴῃ ΠΔΩΥ μρᾶτγί8 οἱ (μ6 ΠαρὈιηϊςαὶ 
νυ τϊοτβ, Οοα 18 οδἰ δὰ {η6 Φυάρσο οὗ {π6 Ναιιοῃβ. 
(ϑες δομοβίιρ. οὐ Μαίι. 26, 406.) Βι 10 18 σογίδιη 
{πδ΄ {π6 «6 νν8, ἰῇ Ῥγοςββ8 οὗ {ἰπ|6, πιδάθ πιδὴγ δααὶ- 
[10Π8 ἰο (6 ποίίοηβ οὐ (6 Μεββίδῃ, ἢ18 ζέηράοηι, 
δὰ ἐποίϊέμέϊοηδ; ἃπὰ τ {π6 ἀρ οὗ Ομ γίϑὲ ἰδυρῃξ 
ΤΏΟΓΘ ΟἹ [18 βι.0]6 οὐ {Π8Π σἂπ 6 ργονθά ὃγ {Π6 οχ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠ8 ιτι56( 1) ἴῃς Ο]α ᾿Γεβίδιπμθηί. Ὑῆγ, {Πόγο- 
ἔογβ, ἴὩδῪ ποῖ «ἶϑο (6 σοπιπηοῃ Ορ!ηΐοη οὗ ἃ ᾿πᾶρ- 
τηθηΐ ἴο μὲ ΠεϊΪὰ Ὀγ Οοἀ 1η [Π6 {ἰπ|6 οὗ {Π6 Μεβϑβιδὴ 
Ρ6 80 βι 6} 1564, {πα΄ (Π6γ 5ῃου ]ά Ὀα]θνα ἰδὲ αοὰ 
ΜΟΙ Ϊ ἃ Ἔχογοῖβα Ἰυάριηθηΐ ρου (Π6 Ναίίοηβ ὈΥ 1Π6 
Μαεββίδῃ. ἔνϑηῃ {Π6 γϑϑιιβοιϊ(δίϊοη οὐ (ἢ ἀρδά, ψῃϊοῆ 
ἴη ἴμ6 ΟἸά ᾿Ιϑίαπιθηί 18 δϑου θὰ ἰο σοά, ννγὰ8 Ὁγ (6 
δον, ἰπ {Π6 ρὲ οἵ (ἢτιβί, διἱσιθυςοά το ἐμ ΜΜοδεοϊαὴ, 
(ὑοῖ. 11, 95 8644.) δπάὰ {ῃ6 ΒδΌΡΙηϊςΑὶ ΓΙ ΩρΡΒ 
ἴραςἢ! (Π4ι ἴΠ6 “Μεδδία ἦλθ νν}}} γθο8}} (ἢ6 ἀραά ἰο [1{6. 
66 ΠἸΡ Ποῦ Ηοτν. ΗβΌὉ. οἡη 20}. 6, 81. ϑοεπμοοίίᾳ. 
Ηον. Ηερ. 1. 9, Ρ. 5738. Νον, βίποθ (ἢς 6 νν8 ἰπῃουρσῃέ 
[86 ἢπα] Ἰααρπηεπὶ σοῃ]οϊηδα ψ ΤΠ 1}16 τοϑυβοϊ δίίοη οἱ 
{π6 ἀεδά, 1[18 ργοῦΔ80]6 {πὶ [Π6Υ αἷβο ἰβοιρῆς (ῃδι (ἢ 8 
Μεϑβϑβίαι νου θ6 {ῃ6 ΨΦυάρο. [πάδϑὰ {ἢ ϊβ ορί πίοι 
866Π18 ΒίΓΟΠΡἾγ ΠΟΙ ΗΓΠΘα ὈΥ ΠΠΔΩΥ ρββαρο 8 οὔ ἢ ἈδΡ- 
Ὀϊηῖοαὶ ψτιΐοτβ θγουρσῇῦ ἐογψαγὰ Ὀγ δομοείίροη, Ηογ. 
ἢςΡὈ. 2, 870, θ588.0Ὀ. Απά, 85 (6 Ψεὸν5 με]ανεοά ταὶ 
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[η6 1,νν 858 ργοιηυἱραίοα ἔγοπηι Οσοά, Ὀγ {Ππ6 πηϊηἰβέγυ 
οἵ Αηρο]5, (οὗ ψῃϊοῇ οριπΐοη (ἢ ΟἸἹά αβίδιηθηΐ 
ΓΒ 68 ΠῸ νϑϑίρα: 866 Ηθργ. 42, 2. (σ4]. 8, 180. 
Αοῖἴϑ 7, 868.) (8 προς (ἢογ ΠοϊΪά [ἢ6 ορ!πηίοη {Πᾶΐ 
αοά νουϊά Ἰυάσα τηϑη ὈΥῪ (6 Μοβϑιαῆ. Βαβι 68, 
ΟὨ γιϑβί ἀπήκοε (85 ψὰ ᾿ἰϑάγη ἔγοη Ψοἢ. ὅ, 17) οἰθαγὶν 
τηδάθ Κπόονη ἰπαί (σοα ᾿αὰ οσοιημηἰ6α ἴο ἢϊπὶ (88 
Μεβ85814}} (ἢ6 οἷἷἶοο οὗ ΨΦιάσα. Τῇ ἀετοπηοηίδοβ, ἴοΟ, 
(ἴπ {πΠ6 ρογβοη οἵ {π6 ἀφθιηοηβ,) δχοϊδίτη, “ἂὐί (ῃοὰ 
σοπ6 ὨΠΠΘΓ ἴο0 τοΥπιοηΐ 18 θοίοσγα {Π6 {1π|6 δ᾽ ΕἾΟΠπι 
41} ψ ΠΟ ἃΓΙ868 ἃ ἢ σῇ ργορδθη νυ, (Π40 [ηΠ6 9678 1 
1η6 ἀρὰ οὗ (Ἰγῖϑὲ θ6!} δνοά (δὲ οὐ νοι]ά Ἰυάρε [ἢ 
ὨδΙΪΟη5 ὉΥ {Π6 τηοάϊπτ οὗ (ἢ γιβί. Μοσγθονοθγ, δ]}. 
ΨΟ Ὀόίιονα {πᾶ 96805 ψὰ8 (πΠ6 Μοββίδῃ, δηὰ ροῦ- 
ἰογπηθα (ΠΔΥ ννὰβ θουπα ἴο ρογίογ) ἃ}1 {πᾶ ννᾶ8 1η- 
ουμηθοπὶ οἱ ἰἢδί ογβομδρθ, ἢγυϑὲ αἰδοὸ δά! (ῃδί 
{Π6 ἀρονθ- πΘ 0 η6 6 ΟΡΙΠΙΟΏΒ τηδὰθ ἃ ρᾶγί οὗ ἢ18 
οιἷῦπ ἀοςίΓηθ, δηα ἃγ πιραηΐ ἔογ αἱΐ Οἠγηιδέϊαης, οἵ 
αἰ ασε5 δῃ!αὰ πδιίοηβ. ϑόπηιθ, οννανοσ, Οὗ [Π6 ϑοθρέϊ- 
οἂἱ ᾿ΓΠΘοΙορίλη8 οὗ (ὐογιηδηγ, πιδίηΐδίη τἢδι «6δβι18 
νν 8 ἀοβογι θα ὑπάοϑὺ (ἢ6 σΠαγδαςίοιϑ οὗ ϑοη οὗ Νίδῃ, 
ϑοη οὗἩ (οἱ, ὅτο. δηὰ ἢ]5 ηδνν 1Ἰη50Π 0] Οἢ5 ἢδΔα (Π6 8ρ- 
Ῥα]]})διίίοη οὗ δἄλϊησάοηι, 50] 6] 1η σοιῃρίίδηοα ψ τῇ 
εὐοιυϊ ἦι ορὶπίοηδ, ἀπά (ἢδιί {πογείογα 4}} τῃδί 15 γθδά οὔ 
ἢ 48 Μαβϑιδῆ, δηὰ οἵ ἢ15 ΚΙ ηρσάοπι, 15 5814 νυν ἢ δο- 
σοπῃηοιδίίοη το ἐξοδε ἐΐπιο5. ΕῸΥ [Π656 ῬΘΓΒΟΠ8 γο]θοῖ 
{Π6 ταϑυβοι(αοη οὔΠ|6 ἀθδα ὃν Ολινῖδί, δηὰ {Π6 ἰδβ8ῖ 
Ἰυάριαθηΐ σοπ]οϊηοα νι 1, 85 ἃ ΠΊΘΓΘ εὐειυϊδ, ορῖ- 
πίοη ; δῃὰ (πο γ σοηπίοηα ἰῃδΐ «68118 ΟΪΥ 506 88 ρο- 
γείαγὶ ον. ὝΤΏΘΥ τοίδν 4}} (Πδὲ 15 θσθ 8814 γαϑρθϑοί- 
Ἰηρ ἃ ν΄ 51016 Ἰυαάριηθδηΐ ἴο ὕδιυΐδἧ ἐπιαροδ, δα οί ἴο 
ἢ6 οαρὶέα τοἰϊριοπῖδ. “ΓΏΘΥ τηδϊ ηΐαϊη (ῃδΐ «681}8 ΓΘ» 
1Δ1η6 4 {Π|8 (ἀπ 8οπΊ6 οἵδ Ορ!ῃ]Οη8) θθοδυϑ6 ἢθ 
σοι!ά ποῖ τα]θός 1ι ψιζῃουξ ἀοίγιπηθηΐ ἴο {π6 οβίδ- 
Ὀ]15Ππηοηΐ ΟΥ̓ ἢ8 ἢδνν ἀοοῦπ68, ἐμουχῇ 6 Ὀδηΐ 1ξ 88 
τη σἢ 85 πρῃς Ὀ6 ἔογ (ἢς Βεζίοσ, δηα ρῥγονἀθά ἰδέ 
πάθε ᾿ἰ ἃ ρυτοσ ἀοόίγιηθ βῃου]α θ6 σοηςραὶοά, νἤῖςο 
νου] στγδάιϊι!}} Υ, 48 [Π6 ΘΠΊΡρΙγα οὗ ᾿γυτηϑη ΓΘΆΒΟΩ 1η- 
οσραβοά, "6 ἀϊβοϊοβθα ἐαηφμαηι ἐς ἱπυοίμογο. ΠΏδῖ 
{86 δἃτ6 ρίθαββά ἰο ἴθγπὶ (Π|8 ρώεγὸ απά γαζίοπαΐ 
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ἀοοέγίμο ἰ5 1015: “Μροη ν}}}, αἵ δοῖὴς ἔσίυγο {{πη6, Ὀ6 
Ταϊβοὰ ἰο ᾿τηπιογίδὶ [16, Δηα οοἢ σοοά τηθ ἃ8 Ὦδανο 
τοοοϊνρα (ἢ6 τεϊρίοη οὗ (ἢ γιϑβὲ ν1}} θῈ γοιυαγαάεά, ἀνὰ 
1π6 δαά, “ίο ἢανα γοὐθοϊθὰ ἢ18 ἀοοσίγίηθ, Ψ}}} θ6 
»αηϊολοά ; δΔηὰ (παι {Π15 ΠΔΡΡΙΏΘ658 ΟΥ ΠΒΟΡῪ ΜΠ] 6 
1π|Π16 6 Δίογ σοπβοήσθης Οὐ {πε ὶγ ρϑβϑαρθ ἴο [6 
οἴμαν ᾿ἴ6, [0 88 πϑϑα ], Βα Ὺ {Π6Υ, Πδ {Πὶ8 »ΏΓΟΙ 
ἀοοέγεηο βῃουϊά Ὀ6 ἐλμ σοπιπιυπίοαϊοθα ἴο ἴπα 1σ- 
Ὠογϑηΐ δηά βιρογβιουβ 96 νν8, διε ἐπυοίμογο, βίῃςθ, 
Ἔνθ 'ῃ ΟἿ ΟὟ ἃρ6, πΠΊΘὴ σδηηοῖ ἀἰβρθηϑα Ψ ἢ 8]} 
δἰά ἴτου 1Π 6]. 86η865, 1η ἘΠΕῚ. σΟΠΟΘΡΙΟΏ5 οὗ γα] !ρὶ- 
οὔ ἀοοσίτίη68, 8Δηἀ 1η υϑίηρ {Π6πὶ ἔογ Εἰ16 ργοιηοίίοη 
οὗ νεῖαθ6. Ἐνοη ἴῃ οὐγ οὐ ῆ ἃρθ, ἴῃ ποίίοῃ οὗ ἴπ6 
ΓΟΒΏΓΓΘΟΙΟΩ οὗ (ἢ6 Ὀοάν, δπὰ {Π6 Ἰα8ῖ παἀρηηθηΐ; [88 
αβϑοοίδίθα ψ}Π 10 ᾿πιᾶρθ8 ΘΧΊΓΘΠΊΘΙΥ 56 ΓΝ! 680 ]6, ἃ8 
δχοϊθπηθηῖθ ἰο νἱτίῃθ. [6818 (54Υ {πὸ} ἴῃ Ρῥῖὸ- 
Ροιπάϊηρ' {818 ΡυγοΓ ἀοοίγίηθ, ἀϊὰ (Δοσογαϊηρ ἰο ἢί8 
σοῃδιημπηδία ᾿Ί8ἀοτ) 0.56 {ἢ 686 Ψ6ν}ν18ἢ ΟΡΙὨΪΟἢ8 ἀπ 
Πηδρ68 88 ἑηυοίμογα, ἴῃ ΟΥάοΣ [Π80 ἢ6 τπη]ρὴϊ δαἀάγοϑα 
{π6 τυ Ψ τ σηοαῖογ οἰδεῖ, δα {Π|ππὲ 41} ἤορὲ 
οὗ ἃ ἔπίυγα 116 (ἰδ βηοϑί ρον γῆι ἱποϊδηιοπΐ τῸ 
[41 τη ΟἾ γΙ80) πηρς ποῖ Ὀ6 ψ ἢ Π 614 ἔτοιῃη [ἢ 6ηϊ. 
ΤῆΘ Δροβίθ8 αδἷβδο, νῇθη, δῇϊογ (ἢ6 ἀδβραγίαγο οὔ {πεν 
Μαβίοσ, {Ποὺ δά ρεογοεϊνθα ἐπα (σὰ ποίϊοη δηά 
ςοιηρ]θίθ ἱπίοπιὶ οὗ (ἢ γ80 8 ἀοοσίγίηθ, σβοὶν ῥτο- 
Ροιιηαθά {ἢο86 ΡΌΓΟΓ ἔγαἢΠ8 ὉΠΩΘΓ ΓἈΠΉΠ1ΔΓ Ἱπηᾶ 68, 
δηά {πι18 δοςοιηπιοάαίοα 1 ἴο (Π6 τα σοῃοορίοη 8 
οὗ {πε1γ σουπίγγηθη ; Ορροβίηρ' {Π᾿6ηλβονθβ, ἤουΤΟΝΟΊ, 
το στονϑι!πρ 8} ρογϑυ 0η5, δηὰ ρυγρίηρ {Ποῦ οσῃ 
ἀοσίΓη6 1156} ἔγοπι 41} ρσγοββθσ ᾿τηᾶρθθ: 850 18} πηρ 
(6 τϑαὶ ξῃ ΓΘ ΠΕ Π0η8 οὗ {πεῖς Μαβίοι." Τῆυβ ἄο {Π688 
ὙΓΙΓΟΓΒ ΘΠ ἀΘΑνΟῸΓ ἴο πιδῖκα ἴΠ6 ἀφδοϊαγαίοηϑβ οὗ (ἢ γιβὲ 
ΠΟΠΘΘΓΠΙΠΡ ἴΠ6 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΟη οὗ {Π6 ἀφαά, δῃά ἃ ἴα- 
ἴυγε υάσηιεηΐ, δοσογάδπί ἴο {Π6 ἐοοίδίοπδ Ο7Γ δειπιαπ 
γεαδοῦ. Κυϊηοοὶ δπὰ Ἐοβθηη). (ἤδη ἀσῖδι! 80πι6 
οἴπον πόνο] εἶθ Ὀγοδοῃ θα ὈΥ σογίαϊη Οογθδῶ Τῆθο- 
Ἰομίδῃβ, 41} δαυδ}ν ἔαγιξείς θα δηὰ ϑβϑορῃι)βιςδιοα 
σις ἢ [Π056 708 πιοηςοποά, δηἀ 8}} οΥὮὨἁ [6 πὴ 5αἰ5ἴδο- 
ΤΟΥ͂ τοίυϊοὰ ὈΥ Κυΐϊποεῖ, Ηδηπιογ, Κοίθη, ΕἸαδῖε, 
ΟΥΓ, δηἀ οἰἤοσ ἰδ στ βϑηοαὰ ΤὨΘΟ]ορίαπα οὗ 186 
οὐ Ποίοχ βοΐοοὶ ἴῃ (θυ πηδηγ. 
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81. ἐπὶ θρόνου δόξης, 1. 6. ἢ8 ρσίοτγιοι!Β [ΏΓΟΠΘ : 
8ηὴ Ἠδορτγαῖθαθ. Κυϊηοοὶ οὔβογνθβ, {παὶ ῆθ86 8Γ6 
ἱπηδρ65 ἰδίκθη ἔγου {Π6 ΡΟ δηαὰ βρ᾽θηάουτν οὗ Εδϑι- 
δγῃ Κιίηρθ, ψῆο δαπιὶπἰϑίογθα 7υϑ[166 5 {{᾿ὴρ’ ΟἹ ἃ ἸοΥΥ 
8Πη6 τηδρηϊῆσσης ἰἤσοηθ. Ἐβοβθημη} } 6 Ὁ τεδγκϑ, (ἢ δὲ 
{Π15 18 ἃ 5310}11{πὰὲὰς ἀογινοα ἴτοπὶ πυϊηδη 01 σαί Γ68, 
δΔηα πιυδὲ ποῖ Ὀ6 Δ Κοη [6 γὰ}]}ν. οάδαγιάρο 186}- 
ΟἸΟ ΒΥ ποῖῖσθα (ἢ6 σταπάδυν ψ ἢ ΨΏΙΟΝ οὐγ Γογά 
ἤΘΙΘ ΒρΡ68Κ8 οὗἉ ΠΙπ]56} ἢ. “1{ 18 (βᾶγ5 1.6) οὔθ οὗ [86 Π0- 
Ὀ]681 1᾿πβίδποοϑ οὗ {πΠ6 ἰγὰθ 80} 1π|6 [Πδὲ 1 ἢᾶνα δῆγ- 
ὙΠ ΠΟΓΘ ΓΕΔ : δῃά ᾿παἀθοα ἔδνν ραββαρθβ, δνϑη ἴῃ (ἢ6 
ϑεαογοά Ὁ σι πρ8 {Πποιηβοῖνοβ, βθθ ἴο 6408] 1{. 1 σδΔῃ 
ΠΔΡΊΠΘ ΠΟ ΙΏΟΓΘ ηΔρηϊΠοοηΐ Πηδρὸ (ΠΔΠη [ἢ18: (8 
8886 1} 016 νοῦ] ἀἰβιΠηρι ϑηθὰ ὙΠ διι0 ἢ ὉΠΘΡΩρΡ, 
Ῥοποίγδίοη, δηὰ ἀϊβιγιὶθυίοὰ 1Ἰπΐο ὕνο ρυϑηᾶ οἰΆ8868, 
ὙΠ ἢ 85 ΠΙΟἢ 6886 8ἃ8 Ββῆ6 60 Δηα ροδίϑ ὅἃτ6 γδηρϑ ὃν 
ἃ 5ῃορδοζα ἰη αἰ δγθηΐ σοπῃρδη:169.᾽" 

84. συναχθήσεται---πάντα τὰ ἔθνη, 1. 6. 411 ἐπ ᾿ἰνίηρ 
8Πἃ 41} ῃ6 ἀδαὰ οἵ ἴη6 ψ ῇῆο]6 ψογ. 11 Π48 ὈΥ ϑ9πὶ6 
Ὀ6θη νι "]}Ὺ ἔδαγοα ᾿δβϑὲ (ἢ 8 διῆρ]6 βρᾶςβ οὗ {ῃ6 ψῇοἷα 
σἴοῦα βῆου ἃ ποί βυϑῆήοο [Ὸγ 41} {πὲ ἅγθ, οὐ ἢᾶνα Ὀ6 6}, 
ΟΥΓ 5341} Ὀ6, ἰῃ οχἰϑίθῃςθ. Βυΐ 4}} (ἢ6 οἰγουτηϑίδησοϑ 
οὔ (Π19 ἀ6ϑογρΡΌ ΟΠ ἃγο ποῖ ἴο θ6 ἴδκβῃ ἐϊέογαίέψ. "ΓΗ 8 
οη6 {πϊπρ 15 το δα Καρί ἴῃ πιἰηά ; τῃδι ἃ ἀἸ501Π6Έ 1 ΘῈ, 
ονίἀοηΐ, ᾿πητ 8016, πα εἴογῃδὶ, θαΐνψθοθη 6 ροοά 
αὐπὶ {πὸ 844, νν}}}} δ {παι {1π|ὲ Β6 ΡΌΡΙΙΟΙΥ πηδηϊεϑεθά. 
ΤΠ6 ραγεου αγ πιοάθ ἴῃ ψ Ὠ]οἢ 4}} ἘΠπ|8 Ψ1}} ΡῈ οἰδοι- 
εἀ νὰ οᾶπηοῖ δνθῆ ριι658, ΠηΟἢ 1655 ΡΓΘδιιῆθ (0 ἀ6- 
[ΘΓΠΉΪη6. 

92. ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ὃ ποιμὴν--- 
ἐρίφων. ΤΠαῖ [ἢ18 ΒΟρδγδί!οη νγ88 τιϑι18}, 18 οἶδ ἔγοσῃ 
1. 24. 8. “Ἰλισιβ 10], ἔγθαῦθη!! 8]νᾶ οἴ ΡΓΟΘΘΓΙβ 
ΔΌΙΘΕ18 ΔΥθοΓΙΌ 5 ϑαρέιι9, 1εοΐα τὴ πηθάο ραϑοὺδ ΠΔΌιΠ, 
Ὁ ΟΠΊη 18 ρἜΠΘΓΙ8 βδοτιτὰ 68 ρΡΑΒΟΘὈΔΙΌΓ Ρ6ΟῈ8 5816 
Ὁ}10 ραβίογβ : βθργδίπηαιθ δρτϑϑϑὶ συ] 8η116 ΚΘ ΗΘ 8 
σταροβ ποσί γοιηθαῦαπί δὰ δίασυϊα," Απὰ ἌΡ. Ες]. 
γ, 4. “Οοιῃρυϊογδηίηιο σγεροβ Οογγάοη οἱ ΤἬντγϑίϑ 'ἢ 
ὉΠυπι, ΤΉ γγϑΙ8Β. ονθβ, (ογγάοῃ αἰβίθηίξαβ ἰδοῖθ σαρεὶ- 
1.9." Ὑῖβ ραββασο οὗ (ες Ενδηρο[5ε 15 τη 681} ἴο 
06 υπήδτγβίοοα (χορ δ! ν πὰ ρδγαρο σα γ. ΟἾτϑς 
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Ψ}}} ϑαραγαία (Π8 σοοά ἔγοπῃ ἔἰ6 Ὀ84, {16 5ῆ6 6} ἔγοπι 
{Π6 ροδίβ " ; [ὉΓ, 85 ΕΠ Ὑ ΠΉ18 Οὔβογνοβ, νῦν μὲν γὰρ 
ἀναμιξ᾽ εἰσι πάντες" τότε δὲ ἀκριβῶς διαχωρισθήσονται. 

88. στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὑτοῦ, τὰ δὲ ἐρί- 
Φια ἐξ εὐωνύμων. Απιοηρ {Π6 Ηφδῦτενβ {Π6 γίρἠΐ ννὰϑ 
1πουρῇξ ΠᾶΡΡΥ, δηά οὗ ρσοοά οπιθη; ἰὴ ἐθῦξ μηπίμοϊῳ 
Δῃά ον!!]. ἢ εῦξε 1.6 ἔοσιηοσ ἀθηοίθα λοποιῦ, τἢ6 
Ἰαϊίογ ἡρηονιέηψ. βοίλ [Π6 τηοίαρἤογβ σοηπίδι θα [η 
1018 δδῃίθηςθ ᾶγὸ τῃηϑΐ ψ ἢ ἴῃ {Π6 ΕδΌΌΙΗΙσ4] ψ Πρ, 
6Χ. στ. ἤοβ Ηδϑεβοῆδπῃα, 1, 2. Μυηάυϑ )υα!σδίυΓ.--- 
Οὐἰηῆθ8 Ποιη!ηδ8 ἰγαηβθθιυηΐ σογϑιίὴ 6ο, υἱ ονθ8. δὸ 

ϑοῆῖγ. Β.1, 6. (αρΡ. ΝνΥεῖ5.) Τοχέγὶ εἴ βιηϊβγὶ, [πη 1115 
Ρεθροῃάοτγαϊ 7 5{{{|4, ἴῃ 5 σα]ρᾶ. Βεοιηάρᾶγ Κ. 82, 
Εκςοἶο8. 10,2. Ἰ)εχίγα, ἢϊ βαηΐ 511, 41 ορογαῖ ἀδηΐ 
Ιερὶ, φυδ ε81 δὰ ἀοχίγαπι ὃ. 1). 1)δυῖ. 88, 2. Αα ϊ- 
ηἰβίγδιη, ἢϊ βιιηΐ ᾿Ρ1], 4αἱ Ορογατῃ ἀδηΐ αἰν} {118 : Ὀ6- 
514168 οἰῃογ ἈδθὈΙηἰςδ] ραββαρ68 {ΘΓ οἱ. ΝΟΓ νὰϑβ 
{Π|8 ορ!πίοῃ σοπῆηδα ἴο {Π6 δι; 6 Πηά ναϑβίρ68 
οὗ 1ἴὸ τὴ ἴῃ6 ατοοκ δπὰ Βοπιδη διιΐίζῃοιβ. ὴ΄ εἰβίβιη 
οεἰΐ658 Ρ]αἴο ἀς Εδρ. 10, 761. οσ. ψῃθτα ΕτγαΒ 88 γ8, [ἢδί ᾿ 
ἢ6 88νν ἴῃ {Π6 ᾿ῃΓ6ΓΏ4] τορίοηβ Ἰυάροβ ϑι{{ἰηρ, Ν ῃΟ, 
Δἔζογ ργοῃπουποιηρ βεηΐθησο οἡ ἴῃοβ6 Ὀοίογα (ἢ 6 1, Οἵ- 
ἄἀοτγοά τοὺς μὲν δικαίους πορεύεσθαι τὴν εἰς δεξίαν καὶ ἀνω 
διὰ τοῦ οὐρανοῦ----τοὺς δ᾽ ἀδίκους τὴν ἐς ἀριστεράν τε καὶ 
κάτω κι τ. Δ. δὅ0 Ρ]υΐ. 2, 192. Ε. ἐκέλευσε τοὺς μὲν ἐπὶ 
δεξιᾷ τοῦ βήματος θείναι, τοὺς δὲ ἐπ᾿ ἀριστερᾷ τοὺς 
βελτίονας -------τοὺς χείρονας. Ίτρ. Μη. 6, 541. Ὠεχ- 
ἴεγα, αυῷ [)1{|5 τᾶρηϊ 500 τηορηϊα ἰρηαϊί, Πᾶς [ΘΓ 
ΕἸγβίυιη ΠΟΙ : δὲ ἰδονᾷ τηδ᾽ογιιπὶ Εχοσοθῖ ροθηδ88, οἵ 
δα 1π|ρ1ἃ ἰδγίαγα τ. 80. 4180 δίιδίίυ8 ΤΘΡ. ]. 4. 
οἰζδα Ὀγ ΒΕΪΚΙΟΥν : [ἢ βρθου 8 πηογβ δίγα βεάδθί ἀομῃίηϊ- 
46 5:16 η{18 Ααἀπυτηθιδξ ΡΟρ ]ο8, πᾶ] Γ Βα ρογθηηδέ 
ογήάο. Ασϑιῖοῦ Ὠο5 ἀυτγὰ ναγβαΐ (ὐογίγηϊιβ ἀγηᾶ. Ἄ ογα 
Ὠ]18 ΡοΟβοθη8, δαϊριίαι!8 Θχργοιηθγο νἱία8 [5486 
Τοίγο. 

84. δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός" βυσαυά ὑπὸ" 
Ηφῦτ. ΓΤ Ὁ. (Ὑ]455 Ὄβχρ]δίηβ, “ἃ ρϑίζγα τηθ0 ἴδ- 

εἰ 80 οΔ]]εὰ ἔγυπι {π6 ροϊυϊδηςα, Ἰυδὶ, δηὰ ΔΙ᾿ 11 οὗὨἨὨ ταὶ δηΐ- 
μι]. ΤΠ 6 ἔογοα οὗἉ {Π|8 σοπηραγίβοῃ ἣδ8 θθθη φορί ιν, δι ἴοο ἤλη- 
εἰ] γ, ̓ Πυϑιγαῖοα Ὀγ Ευτηγηυε, 
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᾿Ἰιοϊ δία ογπδῃὰι.᾽, Εὐλογεῖν, 6 Π Βροκοη οὗἉ Θοά, 1π 
ΤΟΙ γθηςα ἴο πᾶ, 5 η1ῆ68. ““ δοεπεβοὶὶδ αἤίοεγο." Α 5 
Ἐρἢ68. 1, 8. 

84. ἡτοιμασμένην---ἀπὸ καταβολῆς κόσμουι Κυϊποοὶ 
σοΟΠΊΡΑΓ65 ΦοὉ 6, 17. ὅτι σοι αὕτη ἡτοιμασμένη ἦν ἀπὸ 
τοῦ αἰώνος. ὅο ἴῃ6 Βδρθίηϊοδὶ νυ γι οβ βρϑαᾶῖς οὗ {Π6 
[,“ν, οἵ {Π6 Μεββίδῃ, ἴῃ 7Ζοηιρίμηι διρογίμδ, ὅζο. 85. 
θείηρ ογοδίθα Ὀοίογο {π6 ογεδίοη οὐ {π6 νοῦ]. δὸ 
ϑιαίιιι5 ΤὭΘῦ. 8, 242. (εἰἰοαἃ Ὀγ Υ͂εἰ8.) δις δία τι πὶ 
ΠΙΡΤΈΘ.Θ ΒΟΓΟΓΙΏ γᾶν α 601}8 : ππαπϑέ Ὦδος αὖ ονῖ- 
ξἶλε τιμπαάϊ Εΐσα ἀϊ68 Ὀ61|1ο. Ὧζγ. (διηρθ6}}, ἴῃ ἃ ῥσο- 
ΙΧ ποίο, [Ὁ]] οὗ βοϊθηηπ {ΠῚ ρ΄, οὐ]θοῖβ ἴο οΟὟγ σοπ- 
ΤΏΟΠ ἰτγϑηϑἰαἰίοη, δηα βυρδβια65, ἔγοαι {Π6 Τογπιαΐΐοι 
οὗ τὴς. νοῦ 4. ῬὍΤὨδ δχργθϑϑίοῃ κατάβολη Ργοςσθθαβ Οἢ 
[Π6 οἷά Ὠγροίαβ.8, (Πδι [6 ᾿νογ]α 185 ἃ ρέαπο βμεγίαςο, 
οὗ οουγβα νι ἃ )οωπααέϊοη. 

84. κληρονομήσατε τὴν ἡ. ὑ. β. Κληρονομέω 5. ὈῪ 
Κυ!ηο61 ΞΡ ]ν ἱπίογργοίοα οὐέαϊη, οσσΌΡΥ. δὸ 10, 
20. δά Μεατκ 10, 17. (ὐαἷαι. δ, 21. βασιλείαν Θεοῦ 
οὐ κληρονομήσουσι, ἀη 1 ΟΠ ΘΥ ρά5884ρ685 ΠΟἸ]Θοἰοα Ὀγ 
ΘΟΒ]θυβηθυ. Βυΐ {Π1|8 866 πὶ8 ἴο βοιῃθνῆδί ουγίδι} 
{Π6 56η56, ΨὨΏΙΓΟἢ ΕΠ Υπλῖ5 {8 ΠΠ 8868 : οὐκ εἶπε 
δὲ λάβετε, ἀλλὰ κληρονομήσετε ὡς πατρώαν, ὡς ὀφειλο- 
μένην, κ΄ τ. λ. 

85. Ομ γίβί ἢονν ργτοςββάβ ἴο δον, ἰῃδΐ {1056 ΟἿΪΥ 
Ψ ΠΟ δὰ θόϑϑη 5ίιυάϊουβ οἵ Ρῥιθυ δῃηὰ ρῥγοῦ!έν ἤδσο, 
8[}4}} θ6 ῥδγίδικευβ οἵ {18 κληρονομία ἴῃ ἃ ξιηΐαΓο βίδα : 
8Πη4, 88 διηοηρ {γι6 ν]Γῖι168, ΘΠ ἤσθποα 18 ΘΠ ΠΘΗΓΥ 
ἀϊβηρυ θηθα, Πα Ρυῖ8 [Ὁ ἐπ ἐλ ρίασο ο 41} οἴιοσ νἱγ- 
ἔχ68, {8 βῃονίηρ 118 ΠΘΟΘΒΒΙΥ πα ΟαἹΡΉΙΥ, δηά το- 
σοπιησηάϊηρσ ἰδ ἴο Οὐγ ρῥγαοίίσθ. Ηβ ἄδθβογιθαβ 1 
ΤΏΟΓΘΟΝΟΙΣ ποί 1η 1Π6 ρσεπμδ, θυϊ ὃν ἐξ ραγέξ, ἰῃϑίδῃο- 
ἱηρ' ραγεϊου ατ' βογίβ οἵ θθποήσθηςθ (Οτοί. οβθπηι. 
84η4 Κυ!η.) 

8ὅ. συνηγάγετε, γε Ἰοάρεά π|6. ΣΣυνάγειν 18 61} {1- 
κα]. ΘὍΠα οοιηρίοῖα ρἤγαβα οσοιτβ ἴῃ 2. ὅδῃ). 11, 27. 
συνήγαγεν αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ. ἀηα ΨΦυᾶρ. 109, 15. 
οὐκ ἔστιν ἀνὴρ συνάγων με εἰς τὴν οἰκίαν. [1 15 υϑοα ὈΥῪ 
{6 δορί. ἴο Ἔχργεβ8 {πΠ6 Ηδῦγον ἤθ. ΤΠ ἀἶδγ- 
βῆςθ δείψροη τῃ6 ΟἸαββιςαὶ δὰ Ηδ]]θηἰϑοῖς τ1ι88. 15 
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1815: σ΄. 15 Υ [6 (Ἰ]4851|0 8] νσιίογβ υϑοα οὗἉ πιογὸ ἐδαη 
Ομ. ὅδ, ΔΙΠΟΠΩ [6 ΘΧϑΙρ]68 οἰ ὈγΥ Κγρκε, ψθ 
Πανο Ρ]υΐαγοὶ, 2, 648. ἀνθρώπους συναγάγων, δη4 6709. 
πολλοὺς συνάγειν. Βυΐ ὈΥ τ1π6 Ηδ] 6158, οὗ ὁπ6. δο 
1η 7υβέη. ]. 88, 4. (εἰϊεα Ὀγ ῆχ͵είβ.) Εχροϑιίι5 Γπογαῖ 
---Οραῖοσ ρασνυπὶ γϑοοί αὶ. ΒΡ ΔΙ ννὰ5 ἃ νἱτίῃθ 
ψΠΙΟἢ 85 σοπβιἀθια ὄνθη ὈΥ ἴΠ6 Ποαι ΠΘἢ8 88 ΠΙΡΉΪ 
τοοτοσίουβ. 80 Ηοπι. Οὐγβ88. 14, δθ, 8. πρὸς γὰρ 
Διὸς εἴσιν ἀπάντες Ἐζένοὶ τε πτωχοὶ τεὶ Δῃὰ 1} [6 
δενθϑ 0 28 τοβραγα θα 85 ἃ γε σίοιδ ἀυῖϊγ. 80 Ψαϊκαυΐ 
Βύυθοη. ἢ 42. 2. φυϊοιηαι6 Ποβρι τα! ταΐθιη ΣθΘῆἴΟΓ 6χ- 
ογορί, {Ππ||8 οϑὲ ραγδά!ιϑυ8. ὅδ6ε οἵπεγ ΠΑΡΡΊΠ]σδὶ εἰ- 
ἐδεϊομϑ 80. ὕεῖ8. ἼΠ15 ΠΟΒΡΙ ΠΥ 88 ἴῃ τῆ Εἰαϑί ἂπ 
πυρογίδηϊ ἀπ Υ, ὈΘσδε88 (Π 6 Γ6 νοῦ 6 85 γϑῖ δ Κ᾽ ΟΓ πὸ 
128, 8πα ὄνϑὴ ψδίϑγ ἰὴ 16 ρδγοῇϑά σοιιηΐτγ!65 οἵ 16 
Ελϑὶ 15 βοπιϑίπ|68 [πουρῇξ ἴο ἔΌΥ ἢ ΠῸ σοπέριηρΈ 0} 6 
1. 

᾿ 80. γύμνός. ΤΠ8 ψοτὰ, Κα τῃ6 σοτγοββοηάιηρσ 
(Ἔγ8 ἰῃ ἤοῦτγον, 1,δί!η, δηἀ βοπι6 πποάθγη ἰΔηρΊΑρ65, 
ἀδηούθβ ποῖ ΟἿΪΥ πακοά, ἀϊνεβϑιθα οὐ {η6 οὐον ρϑτγ- 
ζηοηΐ, (48 [1Ρά4η. Ο. 1δ. Ρ. 4834. ἀρ. Υ͵ εἴ8. Ὁ. τὸ γύμ- 
νους ἀν τοῖς χιτωνίσκοις---εἰσῆχθα..) θὰ οὔθ 5}! ΒῈ}γ 
εἰσίεα,, δηὰ, θγ {πΠ6 δἀ)ιηςῖ, οπα ἐξ εἰορέμοα, δὸ 86- 
608 46 Βρεη. ὅ, 8. (αρΡ. δῆεί8.) Θυϊ ᾿τηδ]ὲ νοϑιϊα; οἱ 

Ὠηοϑαπ νἱαϊί, πα υπὶ 86 ν] 1556 αἀἰοϊῖ. ΟΠ ἸΘΗΒΏΘΙ 
1᾿η6Δ666 Ἰηίογρτοίβ (ἔτοσ {π6 δάλιης) ραΜΡΟΥ, ὀρσοημδ ; 
Ὀαϊζ {Π15 15 γθοθάϊηρ ἴοο ἔδγ, δῃα ἀδβέγογβ ἰἢῆ6 δηθ1}6- 
818. δΟπ16 Το ΓΚΆΌ]6 ᾿ηβίδποθϑ Οὗ (Π18 βοτί οὐ θ6ῃ6- 
ἤσθησα ἅγα αίνεη ΡΥ ειδίοθιη το ΑἰΠθη. 588. Β. 
ὕογη. Νερ. (ἰπι. 9. 

80. πσδένηεα, καὶ ἐπέσκεψασθέ με. ΤΠ Ψοτά ἐπισ- 
κέπτωμαι 5ἰρη1ῆ63, 3ι γέ, ἴο ΙοοΚ δ; δδοοπάϊν, ἰο Ἰοοκ 
δἴϊογ ; δηά, ἔγομι {πὸ δα]πηςῖ, ἔο (Δ ΚΘ ὁᾶγα οὗ, γοίονο, 
ὅο. Βγ {πΠ6 (Δ881605 10 15 υϑϑἀ ΘΒρθο ΠΥ ἴο ἀσηοία 
ἔΠ8 δἰϊεπάδποο οὗ ἃ ρανοϊοίαη, οἡ (86 8. Κ. 86 Ηογο- 
ἀἴδη, 4, 2, 7. ἰωτρὸς---ὀπισκεψάμαενος τὸν νοσοῦντα' ἀπὰᾶ 
Οαϊεπ. Π)1᾽ο Χερηὶ!. ΤΙθογι, Ρ. 102. Ατιθπι. 8, 9Φ. 
Αὐ8:14, 290. 8586 οΥΠΕ, ραββᾶροθ ἰῃ )εῖθ. ἜΒΟΌΡΕ 
ΒΟΤΩΘΕΓΩΘΒ 10 ηούεϑ [6 δί᾿ἐπάδλποθ οὗ  ἰοπάς οὐ σι εῖϑ. 
ϑε είβ. «πα Κγρκ. Τηὶβ ἐπ6 [να πΠ ΨΥ 65 οχ- 



517. ΜΑΤΤΗΕΨΥ͂,, ΟΗΑΡ. ΧΧΥ. 420 

Ριοββϑα Ὀγ υἷδο, ἱπυΐδο, οἴ υἱδὶίο. ον πιμοῖ πιογὶξ 
νν88 58]:ρηδα ἴο (ἢϊ5 νἱΓπι6 Ὀγ ἰἢ6 ψΦεν ἢ {ἢ ΘΟ]ορΊΔΗ8. 
ΤΥ Ὀ6 βρῇ ὃν (6 ΒδυθΙηΙςαὶ οἰἰδί!οη5 1η δοπορίι- 
βοὴ δηά ὴ᾽ εἰβίθσ!η. δ6α αρθηῃβϑι)ὶ δηΐ ψιηρ. 1η 
ϑγηδρ. 04. 

960. ἤλθετε πρός με, 1. 6. ν᾽ β[6ἀ τη; θεῖ, ἔτοπχ (ἢ8 
δα]αηποῖ, δοἐασοαά δηα οἠεγιδἠθαά τὴ. “Ὦυβ ἴῃ {ΠῸ [,8- 
(ἰὴ ααἀὲνὸ 18 υϑοα [ὉΓ υϑ6γ 6, υἱδὶέαγο. 

87---80. λέγοντες. Κύριε. ΗρΓΘ ἰἴ ἀρρθᾶγβ ἰδεῖ 
ἸΏΔΏΥ Οἰγου πηϑίδηςο8 Πβογίθα [ἢ [(ἢ]18 ἀθϑογιρίοη ἃγα 
ἸΏΘΓΟΪΥ ράγαθο] πα]. [Ὁ σαηηοί βΒυγοὶν 6 βυρροδοά 
{Πδὲ «68115 οἡ (6 ἀδγ οἵ Ἰυάρπιχεπε νν1}} Πο] ἃ σρηνογβ 
ν ἢ Ἰηἀιν!ιι415, ΟΥ αν θη [6 ψῇο]ο θοὰγ οὗ {16 ρίοιιβ. 
ΤΏ βιυδβίδησα οὗ ν δῦ 6 γα ἴθι ἰδυρῇἢϊ βθθιη8 ἴο 
δ6 1Π18: (μι τὴ6 ρῥίοιβ ν}}] δάηϊγ {Πη6 ροοήηρϑβ οἵ 
ΕἸ γῖϑι, ἴῃ σοπἤδβοθηάίηρ ἰο 8ὸ Κίπάϊν Ἰηΐεγργεῖ, δηά 
Γον γα {Π6ῚΓ ἔθ] 6 ὄχϑεθοη8. ((τοί.) 

40. ἐμοὶ ἐποιήσατε, 1, 6. 1 8})4}} τοραγὰ 1{ ἃ8 ἀοῃα 
πηΐο πι6, δηα τον γα 1[ ργομογίοηδοίγ. Ζι5ὲ ἃ5 ν ῃδὲ 
18 40Π68 ἴο ἃ τυἴζε, 15 τοραγάἀ δα ὃν {Ππ Ὠυδυδηα δ5 ἄορ 
ἴο ἀὲπιδοΐζ. δὸ Ρτγον. 19, 17. “ Η [ἢδὺ δίῃ ΡιΓ οἡ 
{Π6 ροογ ἰθηάβϑε υπίο ἴῃς 1,ογὰ." ΤὭΘΓΘ ἰΒ ἃ 5ΠΏ1Π|ΔΓ 
Β6η(πηθηᾷ ἴῃ (ἷο. Ἐριβί, δά Εδπι. 10,1. (εἰ Ὀγ 
ΒυὶκΚ]|.) ““Ἴδαυε πος οχἰβεϊπιαγθ νοΐος ηἱσαα!ά [ἢ ουϊη 
γι 61ς! οὔϊοι φὰς σοηία!ογβ 1ἃ ἰἴὰ πι6 ἃσοροτα μέ ἐπ 
ηι6 ἵρδώηι ἐθ ρμμέοηι οοπέμἐ 556." ὅδ66 βυργα, 10, 10. 
Οοπραγα Οὐδϊδί. ὅ6,6. οἷ {ῃϊ8 βυρ]θοῖς ηιΌγΥ [ΔΒ 
Ὑ6}} ἐγβαίβά. 

460. ἀπελεύσονται---εἰς κόλασιν αἰωνιον. ΓΠ 656 ψογάϑ 
ἃγα ὈΥ {Π6 δποίϊθηΐς ΔῚΠ6γ8 υτροά ἀσαϊηβί Οτίσϑῃ, νῆο. 
᾿ὰ τηἰγοάἀυςοά ἱπίο (γι βυ Δ! γ {πΠῸ Ρ]αιοηὶς ἄοο- 
{τἰὴ6 οἵ οογίϑιπ υἱοϊδοιέμαθδ οὗἩἨ Το γα 8 δ ἃ ΡῈ Π]8}- 
τπηθηΐ8. εί Οτίζϑη {πουρῇϊ, 1ἴ 156 ποῖ, τοῦ) ἢ]18 
ὙΓΙΏΡΒ, ΘΑΒΥ ἴο 88 0. ()ὴ {Π18 ράᾶββᾶρθ [}18 ΓΕΔ ΚΒ 
ἀο ποῖ τροθάβ ἔγτομι [Π6 σοιημηοη ορἰπίοηβ. ΕΪβα ἤοΓα 
ἢΘ ΒρΡΘΔΚΒ8 οη [ἢ ]8 βυ ]θοΐ, θυ ΟὈΒοιΓγα Υ, ἃ Ποΐ σοη- 
δἰ βίθ ΠΕ ΪΥῪ ψ] 8 ἢ] π186 1. ἘΡΙρὨδηϊ8 Γαργοῃθη 8 ἢ1Π], 
ποί ἴοσ (ἢϊ15, Ὀυϊ ἴογ Ποϊαϊηρς [Π6 »γε-οαἰδέοποο οὗ 
8ο1}15, δηᾷ {πὲ [ΠΘΥ δα βϑηΐ ουζξ ἱπίο (6 Ὀοαγ ἔογ (ῃ6 
ῬΓΡροδα οὗ ρΡυπίδῃπιοεηί. Αἰρυβίίη, πούανοῦ, 6χ" 
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ΡΓΟββὶν ἱπηριιέεβ ἴο πῖπὶ [Π6 ἀθονθ ορίπίοηβ. Β6 (δέ 
ἃ8 ἴἴ τηδὺ, 6 Δρρθᾶγβ ποῖ ἴο ἴδνθ 66 [6.3 γσέ Ψῃο 
με ἃ τπᾶϊ ρΡυ Π]5Πιηθηΐβ, δ ᾿ἰθαϑῖ 86 Π510}6 οθβ, νου] ὰ 
βοτηθέϊηιο σθαδθ. δδιται]ῦ 5 ηἸπηθη5 ΘΓ δηϊογίδι η6α 
ὃγ Ψυβιῖη Μαγίγγ, ΤΠθορ 5, ᾿ΓΓαςίαη, ἀπ Απποῦ 8, 
ἢ Ἡ ΠΙΟἢ ορ᾿ηΐοηβ τοί 5 ἢ 45 σοηϊγαβίθα {Πο56 οὗ 
Το] Π!4η, 1,Δοϊδηΐυ5, ΔπΠ4 ΜΙπυΐ5. 1 ΔΠΥ ΟΠ6 
(6 δ. 45) νουϊὰ Κπον, 1 Ψ1}} ποῖ 84Υ {π6 ἀβοϊ δὰ 
ορ᾿πίοηβ, Ὀυΐϊ (ἢ6 ἀοιδές οὗ ἴπΠ6 Δῃησίοηΐ8, 6 πγᾶν σοη- 
8511 Ψ6γοόπιθ, δἵ {μ6 δηᾶ οὗ [νἷϑ (ὐοπιπηθπίαγυ οὐ β88ῖ8}}. 
(ατοῖ.) 1 φυϊία δοαυ!θβοο τη τ. Οννοη 85 σΘ 8016 οὗ 
[Π6 16]6, ἘΣ Ἰηἀαρά πηρίουβ σοπ]θοΐαγο οὗ )ι. Μδη- 
5.6Υ, κατάλυσιν, απηϊδιίαζίοη ἢ ἘλοΒΘΏπη. τη κ65 {ἢ 8 
Θἴθγηδὶ ριιηἰϑῃμηθηΐ οὗὨἩ τῆ6 ψίοκεα σοηϑιδῇ ἴῃ {Π6ὶγ 
ἰο55 οΥ᾽ ἐδο τοιυαγάς οἱ" υἱγέμε, νν ἈΙΟΪ πγυβί πΠ6 645 6 
οἴοθγηδὶ. Βυΐ {Π]15 15 ΟΥ ΠΟ ΠΊΘΔη8 ἃ 88 {1880 ΟΥΥ ΟΥ̓ 
Δ 1551016 Ἰηϊογρτγοίδιιοη. Νὸ ἀουδί ἃ σοηβοϊου 8688 
οὗ 5ιιοἢ ἃ ἀδργινδίίοη νν}}} ἔογῃπι ραγί οὗἁ {Π6 ριη15}- 
τιθηΐ : Ὀυΐ [656 ψογα 8 οἰθαυν ἀθηοίὸ ἡπογθου ον ροϑὶ- 
ἐΐυε ἐπ ἰοίϊοη δ, ΘΧαυ 5116 1η ἀσρτοο, δηά οἵ ἃ ἀμγαΐίοη 
ν ὨΙΟἢ τηυβί δὲ ἀφέογηιποα ὃν (ὐσοά αἰοπο. Μτ. Ν'ῇῆΛΧ .5- 
ἴ0η ΓΘΊΔΓΚΆ, “ἢαΐ 4}} τ ἢ ν1}} οα ἀδν ὃ6 βανϑά δηά 
τοϑίογθρά ἴο {ἢ6 ἵδνουσ οἵ {ποῖ Μαΐκογ, 15, ἢο ἀοιδίῖ, 
8η Ιῴάρ4 ψῃϊο ἜΧἢ 118 [Π6 ΠΙοσου οὗ Οσοά ἴῃ ἃ 5ὺὉ- 
[1π|6 νον, ψουῦ ἀσγοραῦηρ, ἴγομῃ ἢ15 Ἰυ8ῖ1ς6. ΝΟΥ 
ἄοοϑϑ {Π158 ποΐίοῃ 5δεὲ τῃ6 ψιοκεα ὕροη ἃ ρδγ ἢ 1Π|6 
τρσὨζοοιυ 8, ̓Γ γοὰ σοι ἀθσ {Π6 ΠΕΡ ογάθαὶ ργοραγοά 
ἴογ {Π|6 ἔογπιθγ, (που σῇ ψῃιοἢ ΓΠΘΥῪ πλυδὲ Ρ8488 1η Οἱ- 
(ΘΓ ἴο ἃγγῖίνβ δί ἔογρίνθηθβϑβ." ὍΠα ψνογὰ παν, 1 δά- 
Τηΐ, 85, ΠΥ ἃ ἐϊπιϊἐοαά τἰπουρἢ Θαοθοάϊη σἰψ ἰοηρ ἀυτα- 
Ἴοη. Βυι1 νουϊά 588γ, ἢ Ὠοάάτιάςτθ, “ς Ἰ]ΒΟΓΔΌΪΘ 
8ΓΘ ΠΥ 0 σνοπέμγο ἐῤοὶνγ δομίβ οἷὐ 115 βρη ἔγ- 
1ηρ᾽ ἃ ᾿ΠΙαγη6ἀ ἀυγαίοη." Πα ποίου οἵ δἰθγημὺ οὗ 
Ῥυμιϑητηθηΐβ νὰ8 Ποϊά ὈΥ {Π6 ῬΠδτγιβθθβ δηα Ἐδ5- 
86η65, 8ἃ8 Ψ6 ἰθάσῃ ἰγοῃ “όβϑρῆιϑβ, Β. 92, 8, 11. ὃε 14. 
δηᾶ Απί4. 1,16, 8. 1 διὰ “οβθρῇῃ. Μδϑος. 12. ταμι- 
εύεται σε ἡ ̓ δίκη πυκνοτέρῳ καὶ αἰωνιῳ πυρὶ, καὶ βασά- 
νοις, αἷ εἰς ὅλον τὸν αἰώνα οὐκ ἀνήσουσι σε" οἱ 9. σὺ δὲ 
καρτερήσεις ὑπὸ τῆς θείας δίκης αἰώνιον βάσανον. ΑΒ α]50 
ΟΙεμεη5, ΗΕ. Ἐριβέ. 2,9. ὡς οὖν ἐσμὲν ἐπὶ γῆς, μεταν- 
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οἥσωμεν ---- μετὰ γὰρ τὸ ἐξελθεῖν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, 
οὐκέτι δυνάμεθα ἐκεῖ ἐξομολογήσασθαι ἢ μετανοεῖν ἔτι : 
δηἀ οἴμοι ΕδΌδΙηἰ 4] νυ τηρβ οἰἴοὰ Ὀγ '᾽'εί8. ἘΠε1 
τπΠ6 Ηδαιἤθηβ Π6] ἃ {185 ορί πιοῃ, 15 οἰθαγ ΠΌΤ 1Π6 ἔο]- 
Ιονϊηρ ραββδᾶρθβ. Ὑ Ίγρ. ΖΕΈη. ἴῃ {Π6 ἀεβογρίὶοη οὗ 
Ταγίδιιϑ: δεάθὶ ωἰθγυπεηπιψθ 56 610 [πέρ]χ Τἢ6- 
868. [[1Ό4η. ΟΥ. 941. Β. ἀντὶ μάκρου χρόνου τοῦ τῆς 
ἡδονῆς, ἀθάνατος ἐπικείσετα ϑημία. 1 γεοορῇ!. 907. ἀκτέ- 
ριστον ἐν πέτραις Αἰῶνα κοκύσουσιν ἠλοχισμένοι ---ϑυῦ. ἐς. 
ἃηα 028. αἰανῆ Θεὸν κυδανοῦσι. ( αἰν!η, οἡ ϑαϊδῇ 18, 
ὉΠ. δηὰ 66, υἱῖ. τοιηαγκα {πᾶν 116 3ῖγα ϑροόκβθη οὗἉ [8 
ἴο Ὀ6 τηοῖδρ Ποῦ δ" ν᾽ απάἀδιβίοοά ; ᾿Δηα, 88 οογρογθαῖ 
ἤτα σαηηοΐ ἃοΐ ΠΡΟῊ 8 ἱποογρογϑαΐ 5ρι|Γ1ΐ, 11 18 ῥα πη 
(ἢδΐ, πη ἀογ {Π16 ἱπιαρα οἵ ἢγο, πριτιευνί ΡΒ ηθηΐ 18 
δ δγαιθά. | 

ΓΗΑΡ. ΧΧΥΙ. 

ΨΈΒΒΕ 2. πάσχα γίνεται---παραδίδοται. Ῥταβοηΐ [ῸΓ 
(86 (πέαγθ. ΤῈ Ψυϊμαία γοηάθιβ Με ---- ἐταάρέμν, 
ἀο]Ινοσθὰ ἂρ. Ριιϊΐ ἃ οοἴοῃ δἰϊεγ γίνεται, ψΠΪςΙΙ, 
Κυϊποοὶ γϑιηαγϑ, 15 ἰῸγ ἄγεται. 80 42 Εερρ. 82, Φ. 
οὐκ ἐγενήθη τὸ πάσχα τοῦτος. ἼΠ18 15, Πον αν ΘΓ, ηοῖ 
οὔΪγν ἃ Ηδοδναΐσηι, Ὀυϊ ἃ Ογϑοὶδηι, ἃ8 Ῥδρἢ οὶ ἢΔ8 
ϑῇῆονη. Πάσχα, ἔτοπι ΠΌΞ, ἰο ρ435, ἀδηοίΐξθ8, 1. ρᾶ8:-: 
ἴῃρ; ὈΥ; 2. τ1η6 (Ῥαββονοῦ) ἅτ} ; 8. (6 (Ράϑββονογ) 
ἔεαϑί. | 

8. συνήχθησαν οἱ ᾿Αρχιερεῖς καὶ οἱ Γραμματεῖς κ. 
ο. Π. τ. Δ. Α ρογρηγαϑίϑ ΤῸΓ συνέδριον, ὈγῪ ΨΠΪΟΝ 
ΠδΙ16 [18 4556 ΠΥ 18 116 ἃ ὈγῪ Ζοῇηῃ, 10, 47. νψῇοβθ 
οἴἶδεθ 1 8 ἴο Ποϊά ᾿παυ 5: {|0η οἡ ἴαἰβα ργορἢοῖβ. 
Οατοῖίυ. , 

8. εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ᾿Αρχιερέως. Τὴ6 ψοτγά αὐλὴ 
Ῥγορεγίψ ἀδθηοίεα δῃ ορϑη, αἷγῳ ϑποίοδιιγσε. Εἰ. Μασ. 
50, ἰὴ [6 ΟΙά εβίαπιθηϊ, δπά Αρος. 11, ὦ. 1 15 
8814 οὗ [Π6 ουΐοῦ σουγί οὗ ἐς ἰϑρ]6. [, βεσοῃάϊνυ, 
ἀρηοίοα δὴ δζϑᾶ, οἵ σουγί, βιιοἢ 848 δῃησιγο]αα (ἢ6 νϑ8- 
Εἰ} 6, ἄοογ, ΟΥὁ Θηΐγαπο ἴο ἃ ἰαῦρα ἤουβ6θ. ΤΙ γαΐγ, 
(848. ἴθγβ,) βιο 8ἃῃ βαϊῆςσα 85 ῃδά δἰἰδοπθά ἴο ἰΐ 8ή 
αὐλὴ. [Ιἰ νγἃ8 4180 σϑῆθσα!ν Δρρ]16ἀ ἰο {Π6 Ποιι565 οὗ 
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Κίηρ8, δῃα ρονογέιν ογ ορυυΐθηΐ ροῦβοηβ. Ηρθηςθ οὔτ 
ψΟΓΩ οομγέ, ἀδηοίίηρ ἃ ΚΙηρ᾽ 8 ραΐδεοθ. ὅδο ΖΈΟΝ]. 
Διὸς αὐλὴ οἱ χνεῦσι. μι ϑοι Η!ρρΡ. 9,81. Ετγδιιϑ βϑ  - 
"πὲ τορηδῦ ἴῃ δυϊδ.Ό Μ|)Π1, οἡ νὰ Ηιϊογσ. 188. 
(Π10Κ8 ἰπαῦ {Π|8 ψὰ8 1ῃ6 ραΐδοθ οὗ (ἢ6 ΗἸρῈ Ρτγιαβί, 
ἴῃ [886 88126 ΠΙΔΏΠΕΙ 845 {86 τηδηϑίοη-ἤοι86 18 [δὲ οὗ 
(6 Γοτὰ Μάᾶγοσ οὗ 1 ομάοη. 

4, ἵνα---κρατήσωσι δόλῳ. 801 (οΓ. 12,16. ΤΠοΓα 
18. 8η 6}10518 οὗ ἐν, ΜΝ ἢ]Ο ἢ 15 δμρρέϊοά ἴῃ 1 658. ὦ, 
8. 8ηα Μαῖκ 14, 1. δο ἽΠΠΟΣ τῇ Πουί. 27, 294. Ἠοτο, 
ἤοννανοσ, βο16 γοηάοσγ ἰἰ αοίοσὰ, οἴ ογβ οἶαπι (Μ Ὠϊς ἢ 
Β66 8 ρῥγοίθγδ] 8). ΟΥ̓ {[18 βίγαίαρθπι (88 (ἢ6γ) 
{Π6Γ6 ψὰ8 ἡρρά: [Ὁ ἴο ἰἅΚ6 δ ὈΥ ἀαψ ΜὮΘη 
ΟΡΘΏΪΥ ἰθδοπηρ Ῥνὰ8. ἱπηργδοί!οδῦ]8 ; ἃπα ἢ15 πὶ ἠδ 
ΨΈΓΘ βροηΐ [ἴῃ βϑογοί τϑυγοπηθηΐ δὲ ΒοίἤδηΥ δηὰ 1ἢ6 
τηοὰηΐ οἵ οἶϊνο8, Κπονῃ ΟὨΪῪ ἴο ἢ18 Π΄5Ο1 0168. 

ὅ. μὴ ἐν τῇ ἑορτῆ. Αἴ ψ ΠΟ {π|6 πιαἰοίαοίογθ ΨΈΓΘ 
1501} Ἔχθουῖοα, ἔοΓ (Π6 πιοῖδ ρϑῆθγαὶ Ὄβχαπρίθ. δ0 
ϑαηῃθά, 10, 4. (8Ρ. Υῆεί5.) Νοῃ οσοίάϊίγ πθαμα ἃ 
7υ Δ! οἰθ5 ᾿οἰν! 8118 8112, Ὠ6486 ἃ ϑυηθασγιο, αοα οϑὶ 
Ζαΐης; 864 δά βιμησηπιὶ δυηθάγίαη), αιοά Ἠ!αγοβο- 
Ἰγῃ}15 δϑδί, ἀβάιοϊίαγ, δία 1516 ἴῃ ουβίοιιᾷ ᾶββογνᾶ- 
ἴὰγ υβα6 δά [δβίιπι), οἵ ἴῃ [δϑίο ἰηϊουοϊζαγ. δὸ 
Μαιπηοπίάθβ. δα δομορίίρ. Ηοσ. Ηθῦ. δῃὰ Βυοσδοσ, 
Απηίίη. ΒιΌ. Ρ. 825. Βυΐῖ, ἴῃ (6 ριιηϑηπηθηΐς ὨΙΟἢ 
(ἢοΥ ἀοβείηρά ἔοσ 716808, [ΠΥ 6 γα ᾿πο] θα ἰο τοοθάθ 
ἔγοπῃι {ἢ15 γθοοῖνοά ουδίοηι, ογ (ΠΥ ἔδαγθα ἐδ σουηῃ- 
ἔγυ-ῬΘΟΡΙΘ "ἢ, Θβρθοῖδ!]Υ (ἢ6 ΟΔ]Π1|6 805; δηά νὴ ἢ γρα- 
80η, ἔῸΓ {Π6 Ῥγδβθηΐ ρεγοαά ψγ8ἃ8 νθῦῪ ορρογίιπθ ἔος 
βϑ ἀπο, ὈΥ τϑαϑοη οἵ {Π6 ργϑαΐ σοποοιιῦβ6 οὐ ρθορΙα. 
Βαΐ Πανίηρ 80 ἔδιγ δὴ ΟΥ̓͂ΒΓ πηδής Ὀγ Ψυ445, [ΠΥ δἴ- 
δγδοθά (6 ορρογίμηϊυ. (ΠΟΥ δηά Βοβθῃμι.) 
Αἱ {Π185 {{π|η6, ᾿Ιπἀ 664, (ἢ 6 ψΏοΪ6 6 18ἢῃ βἰαίθ ψὰ8 ἴῃ 
ἃ [ογτηθηΐ, δπα δί βυοῖ [δϑι1ν4]8. ἐὰτηι} 5 ΓΘ] ΠΘΏΕΥ 
8ΙΌΒ6 Οἡ 8] ϊ σᾶι185605. δ80 205. Αηί. 17,9, 8. ὃς 10, 

ἃ ὙΠΘΟΡΆΥ]δοὶ νι 6}] γοιιδῦῖκβ, {πδὲ, (πουρὴ δρουΐ ἴο ρεγρείγαϊς 
ΒΝ δὴ δἰγοοί ἔν, {ποὺ οὨ͵ν ,ξαγ πιαπ, ποὶ Οοά. Ἠδ βυραβῖβ, ἴοο, 
(παι τπ6 Ὺ ργοῦδὺ] ποτὰ ἰεβί, 1 ἢ ψεγα ρυῖ ἴο ἀδδιδ δὲ {86 
ἔραδι, ἴπδὶ ἀθαιῃ βῃου!ὰ βδσοίηθ ποσὰ οἰ γϑιθα - Ποὺ πον υγίδἢ 
Ὑγ 85 ἴ0 ΟὈ] ογαῖα 811] πη θηυου δ] οὗ Ὠ τα, 
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Φ, 20, 5, 8. 708. Β. ὅ, ὅ, 8.1, 4, 8. ΝοΥ νψ88 {Π|8 σοῃ-- 
ἤπεά ἰο (ἢ6 Φενγ8. ὅ0 Ζηθα5 Ροϊϊογο, φῷ. 58γ8: 
περὶ τὰς ἑορτὰς καὶ τούτους καίρους μάλιστα οἱ βουλόμενοι 
τι νεωτερίξειν ἐγχειροῦσιν. Δ εἰ8. 

6. τοὺ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ. Ὑδμαΐ 72οἢη, 
19, 1, 8644. τοἰδίθβ {818 Πιβίοῦν ἴῃ τῃ6 βδῖη6 ΨΔΥ ΨΙῆ 
Μαίιμον δπά Μαῖῖ, 14, 8. μι ἀἰ γε ΕῪ ἔγοτῃ ]δῖ᾽ 
Ψ6 γοδή ἴῃ {Κα 7, 86, 8644.. σδηηοΐῖ 6 ἀφηϊθά ;. 
ΔΠΩ διιοῇ {γἰβίηρ ἀἰνουβὶ [168 ἃ8 4Γ6 ἰοὰηα ἢ {Π6.δΓ-᾿ 
ΓΔΙΟἢ8 οἵ Μαίιῃεον δηᾶ Ψψοϊη, γεβρθοίηρ [Π6 δηοϊηῖ- 
ἴῃς οἵ Οιγιβε (σῇ, ΒΟΥΘΥΘΙ, ΤΠΔΥ Θαβιν 6 το- 
τηον 64), {πΠ6 Ενδηρο  5ί5 ἤᾶνθ, 1ἢ σοιηΠΊο0 ΜΠ 4} 
οἴπαον ᾿ϑίοσγι σαὶ ψτιῖουβ ἰγοδίηρ οὗ {πΠ6 βϑηβ {ῃϊπρ,. 
ΤΠ6 ρτγοδίαβι αἰ Πσ Υ 1ἢ (ἢ6 ΨΥ ΟΥ̓ ἱπίογργοίαιίοη 
ἤθγα 18, ἴο ἀδίθγπηπθ {116 ογ 6)" 9 ἐΐπιθ ν᾽ Ιοἢ Μαΐί- 
ἴεν δηὰ Ψοῃ [Ὁ] ον, ἴῃ παγγαῖηρ {Π18 Πἰϑίοσγυ. 
Νον Ψ2ο᾽η βαγ8 {πᾶὶ {Π686 Ἄνθηΐβ Παρραποθά πρὸ ἐξ 
ἡμερών τοῦ πάσχα, (πογοίογα δούογο ΕΟ νἰ5[᾽5 βοϊβπγη 
ΘΏΓΓΥ Ἰηἴο (ἢ6 εἰγ. Βαΐ, δεςσογήϊηρ ἴο Μείίζδον 
δῃΐ Μαῖκ, (6 δηοϊηιίπρ ἰοοῖκ ρίαοα αὐξον' (Π 6 βΒοϊθιηη. 
ΘΠΕΓΥ, οὐ δ᾽ δα ποβάδυ {6 18} ἀδὺ οὗ Νίβϑαῃ. Νον 
Δ Πουρῖ, ἃ8 ΔΓ 88 τοραγά8 οἠγοηποίορῳ, ποι ῖηρ; ΠΟ Γ- 
ἴδ: σὰ 6 ἀσιογιτηθα τη [ἢ6 ντιτηρσβ οὗ {Π6 ἔνδη- 
8:6}188, (ϑἰησ 6 (ΠΥ νΟγῪ οἴϊθῃ ΡᾶῪ ἢ0 τορᾶγα ἴο 11,) ἀπά 
τΠουρἢ 11 σδηποῖ Ὀ6, Ψ ΤΠ σογίδιηίν, δβοογίδι θα ψῃ6-. 
1ῆογ. Φοῆη, οὐἵ Μαίίδον, [85 γοϊδί θα {ῃ6 Ὄνϑηΐ ἰη {Π6. 
οΓοΊγ οἵ {1π}6 ; γαῖ, 51:η66 [{ 15 τηΔη168{ {(πΠᾶὶ Μαίίῃεν,.. 
ἴῃ 18 ΠΑΓΓΔΙΙΟΉ8, Π86 νΘΙΓῪ ἰΓΘαΌΘΗΝν ΠΊΟΓΟ ΓΟρΆΓα΄ 
ἴο εὐυοπίς τῃΔη {Π6 ογάθν ὁ ἐϊπιθ; βῖιπεος Μαίϊπον 
᾿π86 1 ἢδ5 ποῖ ποία (6 {{π|6 δοσυτγαίοϊν, Ὀὰΐ 88 
566 ἃ ρῇγαβα ποί ἰηαϊσαίϊνα οὗ ἠοῆπιια {ἰπ|6, (τοῦ δὲ 
᾿Ιησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ, νεΓ. 6.) 8ϊης6. Φοῇη ἢ 88. 

. Ὠδεγδίθα {Π6 ὄνθηΐϊ τποσο σορίουδὶν 8η4 εἰδθογαίεϊυ - 
βίησ6, ἔγοιη (ἢ6 ροηθγαὶ βίυ]α οἵ σοιῃροϑβιτοη ἴῃ (ἢ ]8. 
Ραβϑᾶρε οἵ Μαιίπον, ἰἴ 15 ῥἰδίῃ (ῃδὲ 6 15 λαδέοηϊηρ 
(ο ἀσβογιρα (ἢ6 ἐγοδοῆοσεγ' οὗ δπι4ὰ8, ἀηα {Π6 ἰαϑὲ ἔδλῖθ 
οὗ 118 Μαβίθι : βίησθ, τηόγθονοῦ, “3ἴαγζ, Θβρϑοῖδ!ν. 
ψ ἤδη Παβίοηΐηρ᾽ (0 Δηγ ΟἴδΘΓ 80}]6ςΐ, 18 δοσυβίοπμοά 
ἴο ψνγίθ σοῃοίβοϊγ, οπνἱέ ναιϊουβ ΟἰΓΟι Πηβίδ 665, -«ἀπα 
Ὠορίοοί {86 ογάογ οὗ ἐἰπη6 (ν] 46 βἡ 4, 28 ) εἰιοαγοίοσε 1. - 

ΝΟΙ, Ἱ. δε 
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Δρργαῃοηά {Πδί, ταϑρθοξίηρ {Π6 ογάοσ οὗ {{π|6, “ὁπ 
15 ἴο θ6 γάϊποσ διἱθηαρα ἴο, ῇο 8668 (0 ἢδνε 8η)}Ρ- 
»ἐϊοά ναὶ Μαίιμον δα οἰ θα, ἴῃ ογάεν' ἴο 1η6]- 
οαΐθ {Π6 πιοέϊνο ψ Ὠϊοῃ προ] ]6ἀ 70 ἀ)48 το {6 ἀεεά, 
Πϑιοἶγ, αὐαγὶοε. (Κυϊποοὶ.) | 

6. ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ. ΤὮ8 ρογβοῃ δὰ 
Ῥγοῦδθ]ν θθθη οσυγοά ΡΥ «[681.8: σοΓΔΙΗΪΥ ἢ 6 νγὰ8 ποῖ 
ἐήοη αβδοίθα σι ἸΕργοϑυ, ἴογ ἴῃ {πὶ σᾶ86 {ποτα 
σοι ὰ ἤανα ὈΘΘῚ ΠΟ ἰπἰθγσοοῦγβα; ἢδ 18 ΠΊΘΓΟΙΥ 80 
ο8]16ἀ ἔγοπι παν!ηρ δεθπ ἃ ἰθαροσ. Τῆι, ἰη (ἢ6 οδἴα- 
Ιοσὰο οὔ {πῃ Αροβι[68, Μίαν 18 οδ]Ἱδὰ ἐλ αδὶ!- 
σαπ, Ὀοοαῦβα δα ἰδ Ὀθθη 80. (Ψοζοπι. Ερ!8ι. 1. 8, 
7.) Οὐοπρᾶγα Μαίι. 11,ὅ. ΟΥ̓ {Π15 διπθίοῦ Φοῇπ 
ΤΏΔΚΟ5 ΠΟ πηθπίϊοῃ, ὈυΓ ΟὨΪΥ γοὶαῖθα {πδΐ δὲ {πΠ6 ϑδὰρ- 
Ρ6Γ [,μἈΖᾶγυϑβ 8αΐ δἱ ἰδῦ]6, δηὰ {πὰ Μαγία ναϊιθά. [{ 
(ἰοθ8 ποῖ, βούγανϑγ, Πθοθββδγι!γ [Ό]Π1ονν {πᾶ [ἢ6 ΘΌΡΡΟΓ 
ἴοοῖς ρῥΙαςα δ [6 ἤουβο οἵ 1,ἈΖᾶσυ8. Μαγίπα τηϊρῃί 
τ Ἰδέ, Γπουρἢ ἴῃ {Π6 πουβ6 οὗ διπηοη, δῃὰ 1,3Ζα- 
Τι5 τηϊσῃς 6 οὗἩ [Π6 πυροῦ οὗ (πΠ6 ρσιιθβί8βΌ. θῇ δρϑ8 
ἴοο (48 ατοί5 σοπ]δοίιγοα) 1118 διιῆοη 88 ΟΠ6 οἵ 
Γ,4Ζγι}8᾽58 γο]αίίοηβ. Νον (18 οἰτουμηβίδησο, (ἢαΐ 
{π6 δΌΡΡΕΓ ἰοοῖ ρἷδοθ δ {6 οι οὗ διίῆοη, “οδη 
Ρ88868 ΟΥ̓ 1η 81||6ῃης6, 48 οἵ [{π||6 πηοπηοπηΐ, {ΠῚ ΠΚΙηρ 1 
δηουρῇ ἴο ἢᾶνα παιηθὰ [,Ζαγὰ8. ϑόπια πᾶνε ἐπουρὶὶ 
{πδὲ [4Ζατὰβ ἀμνοὶ ἴῃ 1ῃ6 ἤοιι86 οὗὨ διπιοη - δηΐ 
οἴμοιβ, (δὶ Μαγίῃα νγὰ8 δίπηοηβ ψίάον. (Οτοί. δηὰ 
Κιίπ.) ὝὙὍῇα ὕνο 1αϑὲ σοῃ]δθοΐαγοβ τηθσγὶῦ {116 αἰΐθη- 
ἰἴοπ. [{ 86θιη8 ἴ0 π|δ ποῖ ᾿πηργοῦδῦ]6 ἐπδὲὶ διίπιοη 
ν 85 ἃ ψἱάονοτγ, δηα τΠ80 Μαγίῃα, 88 θδίῃρ Π8 τϑὶδ- 
[οη, Βυρεοστιπίθηάθα ἐΠ6 οδηξογίδἰ πιο. Μαγκ]απὰ 
864 οἴδιογβ, ἴο τϑίηονα {π6 βϑαπηίηρ οοηίγδαϊοἰίοη, 
Ρΐδοα νν. 6---18. 1π ἃ ραγθηιθβϑὶβυ Βυΐξ 1 πᾶν {Ππ|||6 
Διτἢ Ἰη τἢ6 εἴἥοδου οὐ {Π18 βοτί οὗ τῃηβα!]οῖηθ, 50 οἴξοθῃ 
Γεβοσίϑα ἴο ΡΥ Βονυοῦ δηά ἢ15 δββοοίαίθβ. Ὦγ. οά- 
ἀγα 6᾽8 βοϊιμοη ἀοθβ ποῖ πιδίθγι!!ν ἀϊῆθν ἔτοπι 
Κυϊποο}᾽β ἃπα πλῖηθ. Ηδ {π|ηΚ8 ἴδ πῆογα Ῥγοῦ 8} ]8 
{πὶ Μαίίμενν δῃὰ Μαγκ ββουϊὰ ἤδνβα ἱπίγοάἀυσοά 

᾿ 80 ΤὭΘΟΡΗἢ. δπὰ Ελἤγτη. ψηο τλακα (π18 Ὀϑδυε Ὁ] σοιηδγῖκ οὴ 
Μᾶατγὺ : {μαὲ βῆ, ἐὄργοιις ἔπ δοιιῖ, θη 8ῃ6 βἂνν Βίπιοη ᾿οαϊ θά, τγᾶϑ 
εἰ οϊἀθηθι ο ΠορΘ ἔος ἃ ουτα οὔ πεῖ ορίγἠμαὶ ἰδργοοψ. 
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11}}8 βίοσυ ἃ {{{{|6 ουξ ΟΥ̓ 118 ρἰδῷο, ---- (πὲ ΠΑ Ζάγα5, 1 
ἢ6 τηδάο {ἢ18 Θηἰογία ηπηθηΐξ, ( ]οἢ 15 ἠοῖ ΘΧΡΤΟΒΒΙΥ 
5814 Ὀγ ΦΖοἢη,) βῃουα ἤᾶνα τ8416 υ86 οὗἩ διπηοη 5 
ἤοιι86, Δ8 ΠΊΟΓΘ σοηνδηϊθηΐ Ὁ} [{,---ἰ(ἢαὶ ΜᾶγΥ βῃοιυ 
᾿νε Ροιγοά {Π6 οἰπτπιοηΐ οἡ ΟΠ γι βε᾽8 θα δηὰ Ὀοάγ, 
88 Ὑ6]] ἃ58 ἢ 15 ἴδοί, --- (ἢδῃ (πδ΄, ψ ἢ] [πὸ σομηρᾶ88 
οὗ ἔσαν ἀδγ8, (ἢ γῖϑὲ βῃουϊά ἢανο θδθη ἔνῖοθ δηοίηἰθά 
1 80 ΘΟΒΕΪῪ ἃ Ρογίμπιθ, δηὰ {πᾶΐ Π6 8816 ἔδυ] 
βῆου α 6 ἔουπάὰ νῖἢ {Π6 δοίίοη, δηἀ {Π6 5816 ναἶϊι6 
δ6[ οἡ 1ῃ6 οἰη(πηρηΐ, δηά ἴΠ6 84π|6 ΨοΓ5 864 ἴῃ ἀἄ6- 
ἔβηςσθ οὗ ἰῃ6 νψοηίδη, δηά 4}} (Π15 ἴη 186 ργθϑθηςς οὗ 
ΤΏΔΩΥ δηά [ἢ6 88Π|6 ρ6ΘΓβΟῃΒ ; ἃ} ψ ἢ] σἢ ΠΡ ΟΡ Δ ]6 
ΡΑγΓΙ συ ΑΓ5 πιϑί Ὀ6 δά πη οά, 16 1ῃ6 βίογιθβ Ὀ6 σοῃϑβὶ- 
βἰαογθα 88 αἰ βδθγσθηι. Ὑ εἰ πῦϑην οὗ {πΠ6 δηςοϊθηΐ (οτη- 
ΓΘ ΔΙΟΓΒ ΒΌΡΡΟΞΘ ἔτύο, 8πἃ 80π|6 (85 ΕΓ ΥΠΊ15) 
δνθη ἐῤγδο γι μΑβαν ΜΟΙΏΘΠ ; ἃ τη60ῃοα ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ 
ΔΙΌ ΓΑΓΥ δηε ᾿η8ατδἔδοίοτΥ. ΕῸΓ, 48 τοί ἢ88 οὔ-᾿ 
βουνϑῇ, να ἅγὰ ποῖ (ο φεμέξρίν δίον θα ψιου! ροοά 
οϑ86. ἜΝΙ 

7. ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα. Α ἢΔ5Κ ἴοτ οἰηίτηοηΐ 
ΟΓ ΟἱΪ, οὗ 1Π6 ἔογῃ οἵ οὐῦ ρία85 ο1}-5Κ8, ψ Ἰ ἢ ἃ Ἰοηρ' 
δη(ὶ παῦγονν πθοῖκ, πιαάθ οὗ ἃ βογῖ οἵ πιδύθ] (οὐ (μ6 
οοἴοιιγ οἵ ἃ μηδ ἢ41}) οδ] οα αἰαδασίογ. (866 Ηονγ. 
Οάἀ. 4, 19, 17. αἠὰ Μιίοῆ. δηὰ Κυϊποοῖ οἡ Ῥγορογί. 
4, 18, 8.) [Ιἴ νὰβ ι86α (88Υ8 ΡΙ᾽ην, 86, 8.) 85 Ὀοϊπρ' 
(δουρὶ ἴο ργοβογν ἴῃ6 οἰπίπηθηΐ θ6ϑί. δοιῃθαπιθ8. 
ἰϊ νγ88 τηδάθ οὗ ροϊὰ (ὙΤΠεοογ. 1ἅ. 156, 114. Συρίῳ 
μύρῳ χρύσει ἀλάβαστρα) ; βοπιδίίπη65 ΟἹ ρ]458, βἴοπθ, 
ΟΥ Ψοοά, ἄς. ᾿Αλάβαστρον μύρου, ΒΌΡΡΪΙΥ πλέων, ΡΪ6- 
ἢὰπὶ: ψΜὨϊοΝ 61} 0518 15 αἰβο ἔουπα ἴῃ τ[Π6 ατοοκ (]85- 
5105; 88 Αἰμβη. 968, α. ἀλαβάστρον μύρου. Ἡδτγοάοί. 
8, 20. μύρου ἀλάβαστρον. ΑἾ8ο ἴῃ 1Π6 ᾿,Αἴη (Δ58168; 
85 Ρείγοη. 60. “(πὶ δἰδθαβίγι8 ἀῃριθηε." δογνῖι5 
ἴη ΞΈη. 8, 274. Ὠοηδίιιβ αὖ 60 υηριθηί Δα Ὀδϑίγοι. 
ΝΥ εἰβίοίη, ποβοητ }οσ, ἀπα Κα!ηοθί. 

7. μύρου----βαρυτίμου, “" ΘΧΟΘΘΑΙὨΡΊΥ ν4}1186. 850 
20". 12, 8. πολυτίμος. ΜαιΚ 14, 8. πολυτελής. 4] 188, 
Ηϊ3ι. 8. ἃΡ. Νοπηΐυπ. “ Οὐ σγάνε ργθα πὶ γα ΕἸ Β᾽ 
οὐβδοῖ. δϑαεοῖ. Αηρ. 41. Ετυμπηδηΐαπι δϑορὲ ἰθν:βΒ᾽ Πη0, 
ἱητογάιιπι π]10 ργοεΐο νἱγιτἰπὶ δάπηθηδι8 ει." (Ὁ) 6.5.) - 

24 
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ἼΠ686 ΘΧΡΓΘΟΒΒΙΟΏΒ Π8Δ( ἃ τείδγθμοθ ἴο ἴῃ6 ψοῖρηξ οὗ 
θα] οη, ποῖ {π6 πυμηθεγ οὗ οοϊηθα τηοηθΥ. ὅδ᾽866 ποίθ 
ΒΙρΡτα, νῸΓ. 156. [[{ἀρρθϑγβ ἔγοπι Μαίίῃθν δηὰ ΨΦοδῃ 
ἰδὲ (15 υηρσυδηΐ ψν85 οὗ παγά, ΜὮὨΪΟΠ ννᾶ8 δοσουηίοά 
{π6 πιοϑὲ ναἰυαῦϊθ. Ηδγη. οὐ ΤΡ. ὦ, 97. Ἰῃ ΟΣ 8 
118 [ἢδῖ ρᾳγα παγὰ νγ͵ὰ8 ἃ {1 Π τἀ 581π1|ρ]6 οέδμπι, δῃηὰ 
[ογπιθαὰ οὐ πα ρϑγίίουαγ Κιηά οὗ οἄουγ: οἡ [ἢ68 
ςοπίγαγυ, (πὲ μησμοηΐ γ88 (ἢ. Κ, δπα σοπιρουπάοσα 
οὗ νϑγίουβ οσοἴοιιγβ. (7 1. δηὰ Κυϊη.)  εβίοη 88γ8 
1 ἰ8 σα! δα σγθθη οἱ] τη 1Π6 Ῥβδ] πι8, δηά {Ππ8{ 11 15 511} 
τδ46 ἴη τ1ῃ6 Εδβὶ, δηὰ 304 ἔογ δρουΐ βὶχ ρουπάβ {6 
ΡδίΑ] ἂἱ (ὐσοπβίδηςπορὶθ. ὅ66 Ριποίηθ!!, [“π|1η. Γα- 
ἤοχ. 

7. καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν α. ἀ ΤἼ ΟἸΔ581οα] 
σοπϑίγαοίίοη 15 κατεχέειν τίνος, ΟΥ̓ κατὰ τίνος. ὅδ0 Ιῃ 
ΡΙαι. ἄς Εδρυθ]. ὃ. (ε6α γ ατοίυ8): μύρον κατὰ 
τῆς κεφαλῆς καταχεάντες.ς ΑΚ ἃ τηΔ1Κ οὗἉ ταβρϑοῖ, ποΐ 
ὉΠΟΟΠΏΙΏΟΗ : ΒΟ ὈΥ Ποβίβ ἰοναγάβ {Π61Γ ριθδ8ί8. 
δὸο Ηοτγ. δγηι. 92, 11,16. Ῥβαὶ. 28, 56. Ταῦκο 7, 46. 
Μαιιῆ. 6,17. Νοῖ ψϑῖθ ΟἿΪΚ ριμοδίς δῃοϊηίθά, Ὀυϊ 
αἶβο {π6 ἀφραά: ἴο ψἢϊοΪ. ΤΠ ΓΘ 15 ἃ ἀου]6 8]]8ἱοη ἴῃ 
{π6 ΓΟ] ον ίηρ ρα88ᾶρο οὗἩ Μαγίιαὶ, 8, 12, 4. (εἰϊοὰ ὃν 
Ἡδιππηοηά): υϊ ποη οαπηδί εἰ υηρὶίιγ, ΕἈΌμ116, ἢϊς 
νογὲὰ ἢ] πγοτίυυ νἀοίυγ. Τὴ τιοἢ νοῦ δηοιηϊοα 
ψ ἢ πανὰ, (ἢ 6 ἰΙοννοῦ ογάθυβ ὙΠ οὐἱέ, ψΉΙΟἢ 18 511}} 
συϑιοΙΔΓῪ 1ηὴ {πΠ6 Εαϑί. δὸ Ατγίθι. 8, 24. Απιδοϊ. 
ῷ, 47. 2, 27. Αἤδοῦ. 4. ()εῖ38.) ὅδ66 τηοτθ ἴῃ ἃ 
Ἰραγῃηρά ποΐο οὗ Ηδιηιηοηά, ἴο νοι 4}} τῃ6 (ομ- 
τηδηΐδίογβ ἅγα πιυςῇ ἱηάοδίοά. 

8. ἠγανάκτησαν, λέγοντες. 1 Δρρθαγβ ἔγοπιὶ ζομη 
(πὲ ΟἾΪΥ υἀὲ5 δαϊά {Π18: τ ῇ]σἢ 15 ΠογΓο βου θοά ἴο 
αἰΐ, Ὀδσαιι86 41} ραγι οὶ ραίθα ᾿ῃ {π6 88π|6 ᾿πά!ρηδηξ 
ἔβο! ηρσ αἵ ἴπΠ6 ψϑϑίβ : ἐπουρῇ {6 οτἱρίπ οὗ 1 ψὰ85 
νΘΓῪ αἰβδγεηί. [ἢ {Πθῖὴ 1ἴ νν88 8016} γτεραγά ον (6 
Ροογ; 1 ἢΐπὶ βογαϊα ἀνᾶγῦῖσθ. ὅ66 Λοὶι. 16, 6. 

8. εἰς τί ἡ ἀπώλεια, Ἰλεῖυγα, ργοάϊρα!γ. 80 Οτο- 
{18 οἰἴ65: “Ῥργάοσγε βοϊαηῖΐ, ἐβένρεις Ὠδϑοϊυηΐί." 80 
ΤὨδοογ. [ἀν}}. 16, 18. φθόρος ἀργυρίου: δηὰ (ῃυ5 
ἀπόλλυμιι, ἴῃ [Π6 Β6η86 ΟΥ̓ Βραηάϊπρ' (ΤἸ]οη 60), ΟσΟυ ΓΒ 
ἴῃ Τηοορῆτγ. Οἢ. 16. ἀπὰ ΡΙμῖ. 1, 869. ὙἸδυβ πυςῇ 
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ἔον ἴΠ6 τυονά,---ῖξ 15 Οὗ τῆογθ ἱππρογίδης ἰο δάνογι ἰὸ 
[86 ἐῤίπρ; δια ἴθ 6 πιᾶὺ οὔβεγνθ, ψῇ ἢ Εὰιῃγ- 
τηΐιι8, (αἰ (ΠΥ ψεγα ἰϑὰ ἴο (ἢ]8 σθῆβιιγθ ἔγοπι πανίηρ 
Ὠραγαὰ {πεὶρ Μαβίογ θῃϊασρα οὐ (6 ἀιιν οἱ 4] η8- 
σινίησ. ὙὍὙΠογ Πδά θθϑη ἰδυρῆς (Πδΐ Θοά Ψ}} ἢανθ 
ΤΏΘΓΟΥ, δη4 ποΐ βδογίῆσθ. Ὑεΐ, οοπϑίαογοά ἐμ ἰέδοίζ, 
᾿(δαγ8 ΤΠΘορἢγΪδοί,) μποηουσίης αοα 15 ἴο δ6 »γ6- 
αὶ δρίογε αἰτηβϑ- σίνιησ. [Ι͂ἢ {τι ἢ, (ΠΘΓῸ ἅγα (48 
8814 Ερίοϊθίυ8) ὑψοὸ μαηά 88 ν νΐοἢ πιοϑί (Πϊηρβ᾽ 
᾿ΤΩΔΥ ὃ6 ἴἀΚοη. Τἢυδβ ἤθγα (οὔβογνεβ τοί! 5) οἰηῖ- 
Ἰη6ηΐϊ Οἵ ἃ σοηΒ᾽ ἀ6ΓΔὉ]6 να] 6 οδηθ ἴο πουρῆς. ΤΙαί 
88 5 ΡΟ Γἤποιυβὶν οχρθηαδά ἴογ οάουν ὃν ψῃϊοῖ (Π6 

οογ πηρηϊ παν θθοη δά. ΤῊ 5 νν88 {Π6 ἐοζέ λαηάϊίο. 
ἢ6 γίσἠέ δηάϊθ ψὰ8 [Π]18β.Ό Α ψοπδη Ὀγουρῆι ἴο 

᾿δοπηηαίθ δη δπηθηα ἈΕῚ ἴὈγηθῦ αν] 116, δαρουν 
8668 ἴο ϑῆον ΠΟΠΟὺΓ ἴο ἢ Ὀγ οι 86 ἢδ4 θ6 θη 
'ΤΘίοσιηθα ; βρασίηρ ΠΟΙΓΠΟΣ ΟΧΡΘΏ86 ΠΟΙ ἰδῦου, ἴο 
ΏΔ ΚΘ [ἢ18 τηδηϊδϑὲ ἴο 411. δυο ρθηϊθηςσα, ΒΥ, 
Δη4 56} οὗἁ οὔξογνδηςθ, πι188 6 ρ᾿Γαϊβε. δυσῇ 
'ὅΓο [6 Βαηα 768 πο ΟΠ γιβεδη σΠΑΓΙΥ 861ΖΘ6Β ; 1η- 
ΘΓΡΓΘΌ Ωρ Ἔν ΟΓῪ {Πρ 88 ΤΟΙ ΓΔΟΪΥ 848 ΠΠΔῪ Ὁ6, δηά 
ῃοΐ ΟἿΪΥ ἰονίηρ᾽ νΙγί6, θὰ ἀνθ (ἢ6 βϑπ)ίδησα οὗ 
νἰγίαα; δηΐ [{ τΠ6γ 6 ΔΩΥ {ΠῚΏρΡ ΤΟρΡΓΘἤ6Π51016 ἰῃ 
{Π6 πιοάϊο 0. αοέΐξοη, Θχου568 '{ ουΐ οὗ τοραγὰά ἰο {ἢ6 
ἑπέοηξίοη οἵ {πΠ6 ἀρθηῖ. Νον, ἴῃ δοίίοηβ ἢοΐ Τοσγυϊά- 
ἄθη ὃγ ἰανν, {6 ᾿πιθπιοη ἀδοίάθα οἡ {πδῖγ δίῃγε : 
ψ ΠΙΟἢ ᾿πίθηΐ 18 ΠΘΓΘ {Π6 ΝΘΓῪ δθδί ροβϑβι0]6, ἴο βῆον 
οηουγ ἰο ΟἸγϑί. Οὐοίυ8. 

10. τί κόπους ταρεχεῖε τῇ γυναικί; δὃὸ διγαοῇ Φ0, 4. 
παρέχειν πίνον. Υεἰϑίο!η οὔϑογνθβθ ἰπδί 1 νου Ὀ6 
Ὀείϊον Οτοοκ ᾿ἢ τα ψογα πράγματα παρέχειν. Βυϊ 
Κυρῖκα [ἸΔ8 ρὑγοἀιορά ἵνῃ ρᾶββ8αρ65 ἔγοῃ Ατίβίοί. )ηἋ 
ΟὯΘ ἔγοιῃ 8. 7, 18. ἀγῶνα παρέχειν,  ὮδΓα (ἢ 6 ρἤΓΔΒ6 
ΟΟΟυ 18. 

11. πάντοτε---τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτών, ἐμὲ δὲ 
οὐ πάντοτε ἔχετε. ΔΝ ΕΠΘνΘΓ ἴἤ6ΓΘ 15 ἃ ἀσαθί γοϑροοί- 
ἱῃρ' β6ν σα] (Π!ηρβ, εὐλίοὐ οἵ ἴπδπὶ βῃουϊὰ Ὀ6 ἀοῃα 
,νβέ, να τοιιϑὲ πού Ὀάγαὶν ψεῖρῇ (ἢ 6 δοίοηβ {Π6η}- 
8οῖνοϑ, δυῖΐ ἰΔΚα «50 βοίηθ δοσοιηΐ οἵ {Ππ|65, δηά 
οἴ ποῖ εἰγουπιδίδηςσοβ. Τῆι ἢθγο, {Π6 Ροοῦ σοι ]ά 6 
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Το] ον δὲ ἀπ ἐΐπιθ, (53 Μαγκ Ἔχργοβ8865,) θυ ΔΠΥῪ 
Ὠοπουν ἀοῃα (ο (τιβί, δὲ ἰθαϑί ἴῃ [8 ρϑγβοη, πιυϑῖ 
ΒῈ ἄἀοῃα 8ρεοάϊ. (τοι) ὙΤηα ρσοοά ψοῦκ ψὨιςοῆ 
ψὰ8 ἴο Ὀ6 ἄοῃθ 8001, ΟΥ̓ ΠΟΝΘΓ, Μγ͵Ὑὰδ ΡΓΟΐδΓΔΌΪῈ [0 
{πδ΄ οὗὁἨ ψῃϊοἢ (Π6 ἀρρογίμ 1685 ψαγα σοηδίδηϊ δηὰ 
Ρεγρείυδὶ. (110 γ.) 
᾿1Φ. πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. ἼΠΟΓΕ ἢΔ8 
66 βοιηθ ἀϊβδγθησος οἵ. οριπίοη διηοῦρς [ἢ6 (οιῃ- 
τη Ὠϊδίοῦβ, ΠΘΙΠΟΣ {818 ᾿νὰ8 5814 ἃ8 ργοδαρίηρ [5 
ἀφδίἢ, οὐ ψ ῃϑίμογ 10 ταραγά8 {Π6 πιο πιοΒ οἵ Ὠ1νΊη6 
Ῥγονίἀθησθ. δοίῃηβ βϑιιρροῦί {86 ΓὈΓΠΊΘΓ ΟΡ ΠΟΙ, 85 
Τὐρείοοι δηὰ 1,.. Βγυσ. Βυΐ {ΠῚ γθϑβοῦβ 5661) 10- 
ΘΟΠΟΪυϑῖνθ. 1 σαί! μοῦ δϑϑοῆς ἰὼ {π6 Ἰαίζογ, ψ Ὠ ἢ 18 
τηδιηΐδι 664 Ὁγ Ο(αβαῦρομ, Μαϊάοηαδίὶ, Οτοίυβ, Ηεἰη- 
Βἰυ8, ΟἸδγ. 8η4 τηοϑί σϑοθηῖ Ἰη ογργοίθυβ, [μαῦ ΤΠ 6 ΓΒ 
18. Δ 6}110515 οὗ αἷς εἰ, “5816 [48 ἄοπα 10 αϑ 1 ῸΓ τὴν 
Βιυιγίαὶ]." Οὗ, (45 Μαϊάἀοῃδιὶ 83405,) “8586 [88 βυϊθα 
86 Δοίίοη 88 ΔΡΕΪ ἰο ΤΥ βιίυδίίοη ας ἡ δὴ6 [84 
ἄρηθ 10 ὈΥ Τλῖν!6 ἱπηρυ}86.᾽ ΕῸΓ, 88 (ὑτοῖυ8 σο- 
ΠΊΆΓΚΘ, 11 158. ποῖ υηίγραυθδηΐ 1 (86 ΗΘΌΓΟΝ [ῸΓΣ δῃ 
ΟἿΘ ἴο 6 8αϊἰὰ ἴο ἀο ἃ {πίηρ ἴογ (18 ογ (αὶ δηά, 
ΜΠ οἶ, Πού νοσ, 18 ποῦ σραΠ ν ἑπέοπαρα Ὁ ἢ ῖπ1, ΟἿΪΥ 
Π18 δεῖ 18 σοῃϑοηυθηΐ Προη ἰ{, αἰϊμηάδ: ἃ8 1ὴ 1 Εδρ. 
17, .18. γον. 17, 19. δηὰά οἴδη οἰβεοσῆοιθ. Ουγ 
᾿Ἰμογὰ Ἰυϑι1ῆς68 {818, 245 ΕΓ ΌῪ αὔβογνοβ, (ἔτοπιὶ Οτό- 
18,} ὈΥ 8ῃ ἀγρυπΊρηΐ ἃ ρμαγί, (ῃδϊ, Παἀ 5Π6 ἜΘχραπαάδα 
[Π15 οἡ ἢ]8 ἀεαά δοάψ, [ἢ 6 ψ8ο υ86ἀ 5ιισῇ οἸπίδη(8 
σου]ά ποΐ τϑαβοπδθὶν οδ]εοΐ ἴο 1ξ, ἀπά δά, τ{Πογεΐοτα, 
ὯῸ σγουηα ΠΟΥ ἴο ἀο 80, 88 ἢ6 Ψψὰϑ 80 ΠΘᾺΓΣ ἀραίῇ 
ἃῃά Βιμ14]. ᾿Εντάφια 8ἰρηϊθεά ψΒδίανοσ ννᾶ8 ιιδϑά 
ἴον [Π6 σατγνηρ ἔστ ἢ δηά αγγίηρσ 1[Π6 ἀοαά, 56 ἢ 85 
νοβίπηθηΐβ, γον 5, ἤοννοΓβ, δπὰ ᾿Ἰηΐθσιϑθ. ὅθε Κυ!η. 
᾿Ενταφιάξειν ἀδῃοίαα, ποῖ 30 της ἢ {Π|Ὸ οὶ οὗ βορυϊ- 
ἴυτα 186], ἃ5 4|1} [Π0868 ἀγγαηραπιθηίβ ἢ] οἢ ργοοδάρα 
1ῖ,, ΒΒ ἢ ἃ5 νναβῃϊηρ, ἰαγίηρ βίγϑαιρῃηίς, ἀποϊμηρ, ἀπά 
ΘΙ Δ] τηηρ᾽ : {Ππουρ] ἰξ οἴἴεα ἀοποίβά ᾿ΟὨΪΥ ἃ μαγέ 
οὗ βιοἢ ργθρδιδίίοη, ἃ8 δἰ ποῦ δι θα] ὐΐη, ΟΥ̓ (89 
ἢ6Γ6) Ἀγδραμηρ ἔῸΓ θυγία!, ὈῪ δποίητπρ ψΠ ἢ υη- 
δαρηΐ, ἃς. 

18. ὅπου ἐὰν κηρυχθῆ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτος 1 ςδΔηποί 
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δρῖθα νι Κυϊποῦὶ, (μαι ἐν ὅλῳ τῴ κόῤδμῳ οιρᾷδὶ ἴο 
06 ἀκα νι [Π6 νογάβ (δὲ 7οέέοιυ; ὰΐ ταῖμογ ψ ἢ 
ὅπου, ΜΏΙΟΝ ΙΔ ἰηάδοα β6θπὶ ρέροπαδίϊο, Ὀαΐ 186 
ΨΟΓα5 ἰοροίῃογ ἅτ δααϊναίθης [0 εοὐίσμπφιο πὶ ἐοέο 
πιμηάο, ἐπ φμασμηφιθ ηιμιαάδ ραγίθ. ἘΛΟΒΘ Τα] 16 Γ 
ΘΧΡΙδιη8 εὐαγγέλιον, ἠϊδέογία τόγηι πιοραγιῖπ; δα 80 
Ευςζῃγπῖυ8. Κυϊηαρὶ πἰογρσοίβ, πρρζίμβ ὧδ ἡπιοῦ ἐδ 
γποά. Βυϊῖ 1 5ῃου α ῥγοϑίδσ, “ἐλ Ολυιδέϊαη Ζ)οοέγηπο, 
μιν οἰ  σἱοη.᾽" ΝΝ 

18. λαληθήσεται----οἰς μνημόσυνον αὐτῆς, Ψ1] 6 τ6- 
ἰαίθα 88 ἃ :τηϑιπογὶαὶ οὐ δῖ, 1. 6. ἐαμααδίίιγ. ὅθο 
50ἢ]. [6 χ. Ἐογ 115 ψογά, δηά μνημόσυνον, 15. υιδ64, 
88 ἴ,.. Βγυρ. 8808, ὨΟἢ ἴῃ υἱέμμογ αἔϊοηφηι, δ6ιἷ ἐαμάεν,, 
8η4 [η {Π6 δερῖ. οἴδῃ βίρῃ ῆοβ ἔδιμθ, ρίοσγ. Ὑδε,1 
ἴὩ8ὲ Οὔϑαγνθ, ποῖ αἰϊυανδ. ὅο Τδυογά. 92, 41. παν- 
ταχοῦ. δὲ μνημεῖα κακῶν τε καγαθών ξυγκατοικίσαντες. 
Ρμ]. Φυά. 876. Ε. κατὰ πόλεις μνημεῖα τῆς αὐτῶν 
ἀσεβείας καὶ μισανθρωπίας ἀπέλιπον. ὅ8ο Αοἴϑβ 10, 4. 
αἱ προσευχαὶ σου --- ἀνέβησαν. εἰς μνημόσυνον. ΕἸ ΑΒ. 
84γΥ8, (ἢδί (6 ψογὰ 4180 5:01 65 ριϑηῖδ, ὅζο. 1. 6. ἃ 
ΤΟΠΙΘΙΩΌΓΔηΓΘ, ΟΓΥ ΚΟΟρ-Βᾶ Κα: δηὰ ἱπηἀοοά ἴἢ {ἢϊδ 
3686 11 ΟσσυΓ8 ἴῃ ΖἜβοῦν]. ΤΡ. 40. ΠΟΙ 8θ6 {Π6 
{Π6 τεπλᾶγκ8 οὐ {Π6 ἰϑραγηθά δοἢο δϑί, ἃ8 οπθηάοθα, 
ἔτοιῃ Ηδβγοβίυθ, ὈνῪ Ὦγ. ΒΙοιμῆςθὶ 4. Ὑεἰβϑίδίη ἤδθγα 
ΟΟΙΏΡΆΓΟΒ ἃ Ῥάᾶβϑᾶρα οὗ 51Π}}12Ὁ σοιῃρ]αχίοη 1η (ς. 
Ῥτο δ)ρ))}ὰ, 16. “ Ἰίδηυθ ἀἴοο Ἰοσὰπι ἢ οὐδε ἰΘΥσ τ πη 
6686 πι}]1π|, 40 1ἢ ἰοσο ΠΡΌ: Βοιηδηϊ ΠΟΠΊΘΠ 8], 
αυϊη δοάθδηῃ ραγβογρίαπι ἢοου πα ϊοίυπι ρογνϑηϊ!.᾽" 

14. τότε πορευθεὶς, αδομέ (ῃαῖ {{π|6, ([ῸΣ 11 ΓαΐοΓΒ ἴο 
νεΓ. 8.) 1. 6. δ {πον Πα τοϑοϊνθα ἴο δρριθῃοηά 
“6808, [Π6η Ψυἀδ8 σοϊηρ, ὅζο. Οη ψ] οἢ ΕῸ γι 8 
ψΕ}} γοιμαγκϑ, ὅτε ἡ ἀλλοτρία ὠκειώθη πρὸς αὐτοὺς οὐχ 
ὑπ᾽ αὐτών μετεκλήθη. (76ΓΟΙ.6 τοῖουβ ἢ18 ἀδραγίασα δἱ 
{μαῖ {{π|6, ἰο βιάσῃ ρίᾳις δ {Π18 ΔΒ ΘΙ, ΓΙ 81 
ἔτοιῃ 16 σμγὲὶ δαςγα ἔαπιθδ, (ὨϊηΚίηρ (Πμ6 δι ίη [ῸΓ 
ἢ] οἢ (ἢ 6 οἰηέπιοηῖ τϊρῆϊς ἤανα θ6θι 5014 ἀΐβ ἴοδβϑ, 
(848 ἢθ νὰ8 ρΌΓΒΕ- θθάγοσ, ἀπά ρυΐ ἘΣ υμὰ ον ἢ 18 
ΟΜ .86,}) ἴο τοραῖὶγ ψ ἢ] οἢ, μα 8014 ἢ18 Μαβίοθσ. 

14. τοὺς ᾿Αρχιερεῖς. ΒΥ {Π|686 816 ἴο Ὀ6 υπάδγβίοοα 
ΟὨΪΥ ΟΠΘ οΪ455 οὗ (6 δγηράγι, ψῃϊοἢ ἅγα ὈΥ βγηθο- 
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ἀοοθα ρυΐ ἔογ (86 τεβϑὲ. (Κυΐϊη.) Οὖ. ἀρχιερεῖς πιαῦ 
θ6 14Κδ6η ἔοτ {6 Παϑάβ (ογ, ἃ9 γχὸὲ βῃοι]ά ϑᾶγ δί (δη)- 
πάρε, [Π6 σαρυῖ) οἵ (6 ν ςΟηϑιβηρ, ποῖ 
ΟἾΪΥ οὗ {Π8 ἀρχιερεὺς, ῬΓΟΡΘΓΙΥ 80 ς41164, δΔηὰ {Π6η 1π 
οἴποο, θυΐϊ 4}} {Π086 ψῇῆο δά Πποὶὰ ἰῃδὲ οἷἿοορ, νι ἢ 
ἢ οΠ) ΘΓ δϑβοοϊδίθα (ἢ6 Ηἰμῇ Ργίθβϑι β γΊσδγ, δπὰ 
᾿δ6 Ποδ68 οὔἩ {6 βδαοογάοίαϊ σουγϑοθ. ΑἹ] ψ ἢ] ἢ [88 
θδθη Ὄχρί δηθὰ τότ δ ἰαγρ 'η Μαίίπον 2, 4. 

156. ἔστησαν αὐτῷ τ. ἀ᾿ ἴῃ {Π6 ἱπιογρτγοίδίίοη οἵ 
Οἢ686. ΨΟΓά8. (ἢθγ ἢ88 Ὀδθθὴ τὰς ἀἰνοσβν οὔ 
"ΟΡΙπΙοη. δοπιθ οὗ {6 θ68ι (ὐοπητηδηΐδίογβθ, ἃ5 Ευ ἢ γ- 
1.8, ἮΥ εἰϑέδθιη, Εοβθηπλ θοῦ, δηαὰ δ ἢ ΘΌ5ΠΟῚ, ὁχ- 
Ῥίαϊη δοἐυογμηΐ, ιυοϊσἠοά οὐἱ. Τὸ ψ ἢ οἢ 10 45 θδοη 
οδ)οοειεά {ῃδὲ οοἱπεὰ ΟΠ ΜὙἃ8 ἴῇ6η 1ῃ 086, ψΨΠ]Οἢ) 
ῃδροαρά οΪν ίο Ὀ6 πεηιδογθαά, ποῖ ιυεϊσποά. Βαϊ αὶ 
Βῃου] ἃ 6 τριηθι ογοά, ἰδ ἐογηιδ οἴη ΣΘΠΊδ!η, 
ἤθη {Π6 ομδέοηιδ ἴὸ ΨΏΙΟἢ ΠΟΥ οὐοιϊ {Π6} ΓΊ86 
ἤανα σθαϑθά. Τῇ 18 οἰ τὸ ἀδενρδα ἴοο 18 Ποῃγπγχοα ὈΥ 
ΠΌΙΩΘΓΟΙΙ8 ΘΧΔΙΊΡ]68 ψ ὨΙ ἢ οσσαγ ἴπ 1Π6 δορί. 6Χ. ρτ. 
Εϑαγ. 8, 26. καὶ ἔστησα αὐτοῖς τὸ ἀργύριον. 42οὉ. 6, 2. 
28,15, 81,0. δηὰ οἰϊιοῦ ρ]αςο8, Δ Ἶ εἶν ΙΏΔΥ ὃ6 ΒΘ6Θ6η 
ἴῃ ὅ0ἢ!]. [,6χ. οὐ 6 Ο. 7. ὙΤΠΐ5 ΗΘ] Θηϊδιῖσς 86 οὗ 
1ἀῆ6 ψογὰ 18 ἰουπάρά οὐ {παῖ οὐ {μ6 Ηρφῦγ. τῶ, 
Τῃοιρῇ 1Ὁ 15 ἢοῦ ὩΠΚηΟΨ (ἴο {πΠ6 (ΙΔ 5516 4] ὙΓΙΊΘΓΒ. 
δ86 56}}}. 1οχισοηβ οἡ ἴΠ6 Ο. Τ. δηὰ Ν. Τ. ϑοπιθ 

- Οδ]οσέ, (Πδὲ {Π18 νν88 ἴ00 ΘΑΥΎ ἃ 86 Ά50ῃ. ῸΓ ραγντηθηί. 
Βαῖ [18 8668 ἔγινο ου5. ἐπ τ πὶ δηα Μ|Ιςοἤδ8ε]:5 
{Π1π|κ {παῖ {Π|6 ἀρχιερεῖς ραϊἃ [Π6 διπ| ἤΘγα πιοηιοποά 
ἐπ παπά, ἃ5 ἃ. ΘΓησϑί Οὗ ΠΊοσο, δίϊζογ ιπ6 ἀθοὰ ββου]ά 
Ὅ6 Δοσοιῃρ 8η6 4, ΜὮ1]Ο]) 566 Π|8 ΟΧι ΓΘ ἜΪῪ τοῦδ 16. 
ΔΙΏΓΠΘ, ἤονανοσ, Μαγκ. 14, 11]. βάγβ, ἐπηγγείλαντο 
αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι : ἃπα Τ1μΚα 22, 5. συνέθοντο αὐτῷ 
ἀργύριον. ὙΠετγοίογε Οτοίίβ ἀηά οἴ] θγβ Ἐ ἰπιογρτεΐ, 
“«“γμγοριϊσοά ἴῃ ἰ(ἤεγ ψου]ά ρἷνο.᾽ Απά {πὸγ πῖρ 
Πᾶνα οἰί64 1 Μᾶςο. 18, 80. καὶ ὅσα ἐστήκα μὲν πρὸς 
ὑμᾶς ἔστηκε. Ιῃ {}18 56η86 1 τ14Κ6 Ατΐοῃ. δ80. νΡ. 
ψΜἤοία Οπλμοπᾶ {Π|1 Δ άγαβϑοβ ἃ γοῦσηρ Ὀαϊοδογ: 
Μειράκιον ὁ καλὸς, φησὶ, πώς ἵστης, φράσον; αὶ 

ἃ ΤῊΗΐδβ ἰπιοτρτοίδιίοι ἰδ ἃ15ο ποις οὰ ὃν ΕὐμΠγπιῖι. 
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-Βαγρδίηβ ἃγθ γοι τη Κίηρ ἢ ΠΟΥ ἃΓ6 γοι! 86}:ηρ 2 Βυϊ 
Ἰηὴ (η6 ραββᾶρο οὗ ἴπ6 ἔνδηρο!βι (18 βΒ6η86 σου] γο- 
4ι1τ6 ἃ ἀϊβἔδγθηΐ οοῃϑίγαυοσίοη ; 8)ηα 1 ἄρτοο ψ ἢ Καὶ- 
ηοσὶ, (αὶ {Π6 ΓΘ 18 ἢῸ γθᾶϑοῃ ἴο γθοθᾶθ ἔγοπι (6 σοπι- 
-τῇοη ἰηἰογργοίδιοη οὗ ἵστημι. 45 ἴο {6 αἀὐδιγοραποῖοδ, 
{ΠΘΥ ἅγο βρη, δηα ΘΆ51}}Υ δά τη οὗὨ θεϊησ γθοοποι! δ, 
ἴὴ (Π6 πιοάα ἅδθονα βυρρεβίθα. . Κυΐηθεὶ σοη]δοίυΓοδ, 
{πᾶ {Π6 ῥγιθϑβϑίβ, ὅζα. ἴν8 ΟὨΪΥ ργοηιϊδοά (6 80 5Π6- 
Κε]5 (ν Βοἢ αἰγουπιβίδηοα Μαίίπον οτἰ66) ; θυΐ ἃ 
[π|1|6 αἴογνναγάβ, ρογῃδρ8 δὲ {Π6 νϑὺῪ (ἰ6 {πᾶ 90.188 
νγἃ8 ροΐπρ' οὐδ Δοσοοπιρδη!θα ὈΥ {ἢ 50] Α΄ εγγ, ραϊά ἴο 
ἢἷπὶ {Ππᾶΐ 80π| ΟΥ̓ τόπου. ΤὨ18, μΠοψανοι, πιυϑὲ Ὀ6 
δΔαπρ(6α ἰο "6 ἃ πλοῖα στδίαϊΐουβ σοη]θοίιγα, δηα, 88 
Ι τη, ἀονοϊὰ οὗ ρῬγοθδὈ}} ΠΥ. 

, 185. τριάκοντα ἀργύρια. 'ΓὨΪ5 ννγᾶ8 (45 ΙΏΔΥ 6 β66ῇ 
ἕτγοτῃ Ετδςῇ. ἢ. 14, 2. ἂρ. ὙΥ'᾽ εἰ8.) {π6 ῥτγίςβ οἵ ἃ 8ανθ᾽ 
"ἴδ, δῃὰ ἤχραά ροὴ ομέ ο΄ οοπέοπιρέ, 88Υὺ (ἢ 8 ΟἹ ΘΓ 
Οομηπηθηΐϊδίοσβ.Ό 1018, ἢονψονοῦ, 5665. ἀουθδίυϊ. 
ὙΒ γεβρθοῖ ἴο {6 ἄεσγθε οὔ εἰ έ το 6 δἰἰγθυϊοά 
ἴο 7υ 48 τη ἀ6! ν Θγῖρ ἊΡ 18 Μαβϑίθγ, [γα ἢ88 θ6θῃ, 
ἀυγίηρ (ἢ ἰδὲ σθηΐασυ, της ἢ ἀϊδβουβείοη. Τηδί ἢ 
ἀϊὰ ὈῪ πο πηθδῃ8 βυϑροοΐ (ῃδι (Π6 αῇδίγ ψου]ὰ ἤᾶνα 
(ογϊ παίθα 848 1{ ἀἰα, πᾶν, {πὶ ἢ6 ἔδηοϊοα {παι «6888, 
ΨΠο Πά 80 οἴζοπ ἀο!νογεὰ δ: πη5ο] ἢ ἔγομῃ [ῃ6 Πδηκᾷ 8 
οὗ {π6 268, ψουἹὰ «830 πον σοηΐίγινθ πηθῃ8 ἴοσ ἢ 18 
Πθογαίϊϊοη, δηὰ ἰΠδὲ δ 8414 δὶ ψὸ γοδὰ ἴῃ Μδχκ, 
14, 44. ἱμαϊὑνὶὲ σαιιδά, ἀΔηα ἰπτοηἀ δα πηογοὶν ἰο {γῆ 8 
ψΊ ἢ {Π6 ῥγίθϑίβ, δηά ροςκεῖ [6 γοναγὰ οἵ ἰΓθδοἤοΓΥ, 
18. 16 ΟρΙπηΐοη οἵ τδην γοοθηΐ (ὐομητηθηΐδίοῦβ, Δηα 18 
ποί ἀἰϑαρρτονθα Ὀγ Κυΐηοε!. ((οραγε Μαί]). 27, 
8. εἴ 8.84.) ῬΒείπογ ὈγῪ {8 Ὀαίγανίηρ 18 Μαβίοσ 
υάδβ τηρδηΐ ἴο δοχεῖα, ΠὩΔῪ, σοιῃροὶ ἢϊπὶ ἴο δηΐογ 
Προη δπά Θϑβίδθ Ἰβἢ 18 Κίηράοπι, ἴῃ ΜΙ ἢ Πα πηρῃς 
Πι86} ἤορα [ὉΓ στεοδίογ αϊρσηϊίν, ΠΟΉΟΙΙΓΒ, ΓΘ 68, 
ὅτε. Κυϊηοθὶ ἰθᾶνθβ υπηάδίοι πο ; Ὀυὲ τοίδυβ ἢ 18 
ΓΟΔΘΓΒ (0 βονογαὶ ἀἰββογίδ 0η5 οἡ {Π6 βυυ]θοῖ οὗ {{16 
σἤδγδοίοσ οὗ ψυἀδ8 ὈὉΥῪ ΝΙδαγογοι, δίοὶζ, δι, 
ΚιυιυμπογκΚογ, δηᾶ 1, οοίογ, ἀ6 (υἱρὰ ΦυἀςΞ. ΤΠο 
ἴΠΟΓΘ γοοθηΐ ΤΠ θοϊορίδη8 νον {Π6 σΠατγαςοίογ οἵ 445 
ἴῃ ἃ [6835 υπέλνουγαῦ!α Πρἢϊ τΠ8η ἐϊά τῃ6 ΕδίΠοΓβ δηὰ 
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(86 οἷά (ΟὈπιπηοηίδίοτβ. Ηΐ8 πᾶν ἤἰᾶνα ργορδῦϊγ 
Ὀδοη βοηθοῦν δὶ ποΓ οὗ ἃ »εϊτοὰ σμασγδοίον ΓΠ8ῃ ἢ 88 
Ὀδθη βοπηδίϊπηθ8 ϑυρροβθά. Βιυῖ (Π6 ορίῃ!οη οἵ {ῃοδ6 
Ιητογργοίθιϑ 866Π|8 ἴο π16 ἱποοῃβίβίθηϊς ψ ἢ {86 ἰΔη- 
συαάᾶρο οὗ ϑίγοηρ γσργορδίοη υ864 οὗ χά 48 Ὀοί ὈῪ 
οὖς [,τά πὰ (ἢ6 βδογβὰά το Γβ. έ 

10. ἀπὸ τότες Τότε 18, ῬΓΟΡΘΟΙΙΥ, ἃ ΠΟ 10 {ἢ 8.- 
συϑβαίίνα πρυΐογσ. Ηδτζγο ’ἴ 18 ἰγοαϊθα 848 ἃ ΠΟ ; 88 ἰῇ 
Μεαίιῃ. 4, 17. 16, Φ1. διίγδοῆ, 8, 12. ψνῇῃϊοἢ 86 18, 
μονθνοῦ, σοπϑυγρα ὃ. ῬηγΥπ ἢ 8. 

17. ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι Φαγεῖν τὸ πάσχα ; 
Νον [Ὁ]]ονν8 ἃ ἀσϑβογιρίίοη οἵ (ἢ6 Ῥδᾷβοῇ 8] βϑυρρογ ςθ- 
Ιουγαιθα Ὀγν (γι. [ἢ στεβρϑοῖ ἰο (ἢ6 ἀαψ οἢ ψῃϊο ἢ 
{15 ἴοοκ ρίδοορ, 1π6 (Οοιηπιδηϊδίοβ Ἐχοθθαϊηρὶγ ἀϊβογ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ οὐ δοοοιιπί οὗἩἨ Β0π|6 μϑ88αρ6 5 ΟἿ “2ο}η. 
δοίη (45 Βεοηράϊοι ΧΙΝ. αοοάν!τη, Βαβηᾶρο, Βυσδοσγ, 
Βεοηζοὶ, ναῖϊά, ΗἩδγοῆρογρ, [μοηΐληί, Βοηροὶ, Μοὶ- 
ἀφημδιιβοσ, Βαιμηραγίθη, ΕΖ, ἀπά 80 Υ εἰΐῦγ, [6 
(ΟΙογςο, δηά τηοβϑὲ Τ Προ ορίδη8) {]ηΚ {παῖ ΟΠ γιβὶ δία 
(η6 ῬΆΒβον δ οἡ {Π6 δαηιθ ἀαψ ΜιΝ {Π6 ταϑὲ οὐ ἴἢ6 
ενβ. Οὐδμοσβ, ἤοβα ΠᾶΠΊ68 1 53}}4}} ργθβ ΠΥ βίδίο, 
ΔΓ οὗ ορίηίοῃ, {πᾶὶ ἢ απέϊξοϊραἐοα τῇς ΟΓΑΙΏΔΓΥ 
εν 8} Ῥαβϑονθῦ Ὁ οὔθ ἀἄδυ. Ἴἤογο δῦ {ἢ ο56, (00, 
ψἢο δίοροίθογ ἄθηγ ἰπαΐ .«[681::18 σα Ὀγαίθα (ἢ Ῥα8- 
αἰαὶ ΘΌΡΡΟΓ (48 (αἰ πηοεΐ, νείοῃτοι,, θυ] τηρ, αυάϊι5, 
Ι͂ὴγ, 1) ΡΙΊη); ᾿ῃδϑιημ σῇ ἃ8 ἢ6 ψὰ8 ρὰΐ ἰο ἀρδϑίῃ 
Ο [6 νΘΓῪ ἀν οἡ ψῆηϊσςἢ ἢ6 πρηΐ δηα ψουΪϊὰ μαναὰ 
ςο]οὈταϊοα 11. ΟΥ̓ {π686 βοιηθ σοῃίθηά, {πμαΐ Ροῖῇ ἰπ 
1}}8 δΔῃα ἴῃ ἴΠ 6 ράᾶγα!]6ὶ ραββᾶροβ (Μδῖκ 14. ΓΚ 94.) 
10 18 ἃ ΘΟΜΙΠΊΟΗ δΏΡΡΕΥ ἰαῖ 18 ϑροκθὴ οὖ. Βυΐ ἰπ {Π6 
Ῥγθϑθηΐ ρᾶβϑᾶρα 6 Γϑδα ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν σοι 
φαγεῖν τὸ πάσχα Δηάα νοῖ. 21. καὶ ἐσθίοντων αὐτών' 
Τλικο Φῷ, 18. καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα [Ὁ. 15. ἐπεθύ- 
μησα τοῦτο τὸ πάσχα Φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν, πρὸ τοῦ με πα- 
θεῖν. 8566 «50 {π6 ποΐθ οη Ζοῇ. 183,1. Οἰμογβ ἤᾶνθ 
δηἠεανουτοα ἰο ῥτγονθ, {Πδὲ .65811.5, Κα τη6 76ν8 οὗ 
{6 ργθϑθηΐ ἄδυ, Ἷϑὶ θγαῖθα οπἱὺ ἃ πιθηιογαίδυο, Ὠοΐ ἃ 
δαογβοαί Ῥάθβονθυ, ἢ ϊς ἢ νγ88 γαῖ πο νοι πίαγυ ἰἤδῃ 
Ἰεραΐ, ἴῃ ἢ] οἢ {ἢ 6τα ννα8 πὸ ἐαπιῦ ρτεραγβά, θυΐζ οΪγ 
(Π6 υπ]οανοηρα Ὀγοδά δηὰ Ὀι{61΄ ἢογθ5. (86ε Οτοί. 
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οη Μαίῇ. 926, 18. Ηδπηι. ὃς (δῦ. οἡ (ἢ18 ρίαςθ, δπὰ 
Μᾶγκ 14, 12.) ΤῊ]8 ορίῃΐοη τημι8ΐ, Πονγονοσ, Ὀ6 4]ἴο- 
Βείθοσ γο]θοίθα ; 8ῖηςβ 10 οαηηοί θ6 ργουεά [αὶ ὃ6- 
ἴοτα [86 ἀοδίγασίίοη οὗ 76 γυβα θη ἃ »πηοπιογαέξίυο Ῥα85- 
ΟΥΘΓ ψὰβ 1 1.86: δηα ἴῃ ἴΠ6 Ενδηρο] 585 6 ἢανο {Π6 
ὈΪδίη ψογάβ θύειν ἀηὰ φαγεῖν. [{ 15 οσογίαίη, [Ποτγοΐογο, 
τπδἰ 9658 ἀϊά φαΐ [Π6 Ῥαβο δ] ἰδίῃ, δηα (ἢ ἴῃ (18 
Ῥᾶβϑαρα ἰἢ6 Άβομαὶ ἔδαβὶ 18 ΝΌΌΥῪ δοσυγαίοὶν ὅἦ6- 
Βοιυεα. Τῆογα ψουϊὰ ἢοΐ βυγοὶν ἤᾶνα ὈΘ6Π ΔΩΥ 
Ὡθ6α οὗ 80 τπηοἢ ργοραγδίοῃ, ᾿ἢ ᾽ς δα τιϑδηΐ ἴο 
ΏΔΚΘΟ ἃ ΠΟΠΊΠΊΟἢ ΒΌΡΡΘΓ, οἵ ἃ πηϑηηογίαὶ ράββονθσ. Α 
ΒΌΡΡΕΓΙ οὗ ἰδ Κιπά 6 πῆρῃς ἤᾶνα οοἰοὈγδίθα βηγ- 
ψΠ γα ; θαΐ (Π6 Ῥαβοΐδὶ ΒΌρΡδγ νγὰ8 ἴο θ6 σϑϊθῦγαίθα 
δι 7εγυϑαίθη. (δε Ῥεῖ. 16, ὅ, 6.} ὙἸοβα νθο 
τηδιηἰ41η (Πα .6505 απέϊοϊραέοα [ἢ 6 οταϊμαγΥ εν ]8ἢ 
ῬΆΒΒΟΝΟΓ ὈΥῪ Οἠδ ἄἀδν, ἀοέδπα {μο]γ ορίηΐοη οἢϊοῆν Ὀγ 
[ἢ6 Ὁ] νης; ἀγριιπιθηίϑ. Ι. ἴὴ Ἶοῖ. 18, 28. 11 18 
τεϊαιθά, {πὶ {Π6 ϑ'υμθασγι! ἀββθβθοσβ, Ψ;ΠῸ Οἡ [Π6 τηοτῶ- 
Ἰὴρ οὔ 1Π6 ἀδγ οἡ ψὨίςἢ Πα βδυβδγρα ἀθδίἢ (πὰ {Πεσγο- 
ἴοτε {π6 ἄδγὺ -αὐἴεν ἰμαὶ ψῆθη ἢ6 μαή δαΐθῃ ψ ἢ 
15 ἀἸβοῖβ]68, ψν ΒΙΟἢ τνα8 οὐ ΤΙ υσβάδυ, [ῸΓ οἡ ΕΥΔΥ 
ἢ6 γγὰ8 οἽγυςοβοθα) δοοοιηρδηϊοα Πίη το ΡιΙΔία, νου] ἡ 
οί δηΐοσ (ἢ6 ἢουδβα, [δι {Π 6 ν τηὶρῇτϊ ποῖ Ὀ6 ρο] ἰοά, 
δυΐ πιὶρῃς δαὶ (ἢ6 ῬάΑββονϑὺ δἰϊογ βυηβεῖ. Νον {086 
ΨθΟ γα οὗ ορίπίοῃ ταδί .68115 σοἰοταίθα {6 888- 
ΟΥ̓́Σ [6 38Π16 ἀΔΥ ὙΠ {Π6 σοηθγα! υ οὗ [Π6 ζ6νν5, 
ΘΧΡΙ αἰ (Π6 ρῆταβθ, φαγεῖν τὸ πάσχα, οὐπαπι δα 
οἱαίεπι ἐπιδέϊέμογ ; βίῃσε ΓΙΌ ἢοΐ ΟἾΪγν Ὡοΐ68 (Π6 Ἀ88- 
σα] ἰαπὶῦ, Ὀυΐ {Π6 νΙσΐπι βδογιῆσθα δὲ (ἢ6 ἔδαβί οὗ 
1ῃη6 Ῥάββονθσ. Το [Π]18 ρῃγροβα θυ αυοία 6αί. 16, 
ᾧ. δῃὰ γϑπασκ, (Πδι 58 ΓΙ ῇἔσοβ νοῦ οἤθγοα ὉΡ οἡ 8]} 
1{Π6 ἀδγϑ8 οὗἩ᾿Ώ6 ῬΑβοἢᾺ] ἔραδί. Βυϊ [ἰ 15 δουίε! Υ γθ- 
τηλγκοα Ὦγ Μοϑβπμοίπ, ἴῃ ἢ]18 1)18βογδίοη οἡ. {116 ἔσθ 
ποίίοη οὗ {πΠ6 1,ογα 8 ΘΌΡΡΟΓ, Ρ. 2. ““ Ψεγὰηι υἱ πος 
σοηςθοάδίιτ, μδυα ἰαπΊθη εχ νογῦϊ]5 [)6αϊ. 1. ο. σορογα 
᾿Ἰσθῦϊ, ποσιθη μος αρϑβοϊιὲ ροϑιίυ τη, 5:5 1}}4{1π βδογί- 
ἢςϊ4 ΟΠαρίρδῃ ἀδῃοίδγθΌ Νεο δηΐπῃ β8[18 να] αἀὲ ἀγθὶ- 
ἘΓΟΓ {ΠΠπτὴ γριιηδηςαγί, 411 8:65 σαι οποπὶ βιδάποιί : 
ηιῖ4 Μοβεβ ὑπὸ ἰοςσο σοϊηπιπὶ Ῥαβονεο Ποιηΐη6, οἵ 
ἀρῇο8 Ῥάβοἤδ 68, οἱ γϑ αΐα βδογηΐςία σοπιργθῃθημι, 
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1Ιᾶδο ποΐηθη Ῥαβοῆδᾶ αϊιόαιιθ 804 88ογιῆς!ἃ βα]ἰαγία9. 
Θχο 1818 ΔρΡῊ 8 ῬΑβοἢ 4 Π101}89 ΠΟΠηυ Πη08Π} 9] 5η1βοδί.᾽" 
Βυΐ ραββᾶροβ οὗ (ῃαΐ Κἰπά ἃγθὸ γεΐί ψνδηῃίζίηρ, ἰπ 
ψ ἢ Ῥαβοῦδ 15 ἐουηά τι864 οὗὨ 5Δογ ῆσοβ ον, ψ ἢ 
{Π6 οχοϊυβίοη οὗ 1Π6 Ῥαβοἢ 8) ἰδιηῦβ, δηά {ἢ 6 ἔογιηυ]α 
φαγεῖν τὸ πάσχα ἴῃ 1ῃ6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ ΟΥΘΓῪ ΨΠΟΓΘ 
ἀδηποία8, ἴο σαἰαρθτγαΐα ἴμ6 Ῥαβοαὶ βϑιρρογσ. 7116 5:π)- 
Ρἰοϑὲ δηὰ τηοβὲ ϑυ{40]6 πη ογργοίδιοη οὗ [6 ψογάβ 
οὗ ΨΦοἢπ, ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα, 15, ““ {πα {Π6γΥ ταὶρῇς 
δαί {Π6 Ῥᾳβο αὶ ἰδ π0.᾽» ΤΙ. Ζόοδηὴ (19, 14.) ς4}15 16 
ἄδν οἡ ψῃςἢ ΟΠ γί βί νγ88 δ Χϑα ἴο {Π|6 σΓΟ88 (Π6 παρασ- 
κευη τοῦ πάσχα,1.6. [ῃ6 ἀν οἡ ΜῇϊοΪ {Π6 }6 78 ρΡγαραγοά 
{Ποιηβοῖνοϑ ἴογ {π6 ρῥίοιιβ σοϊβγαίίοη οὔ {πὸ Ῥδβοῇδὶ 
88ογ σθβ. Ἴθοβα νῆο ἀδέδπα ἐπ οὐπέγαγῳ ορίηΐοη 
(παιμοῖγ, {πὶ ΟΠ γῖβί δία ἴῃ 6 Ῥάβϑονθσ νι {Π 6 γοβῦ 
οὗ {π6 76:8) πηαϊπίδιη, {π8ἰ πάσχα ἤδθΓΘ 9]0}1Π68 ποῖ 
(Π6 δοσὶππὶηρ οὗ [6 ἴδαβί, Ὀυΐ τη σθηθγαὶ, (ἢ 6 ἐδαδί- 
αψ οἵ ἴμ6 Ῥάαββονϑγ: δηᾶὰ {[Ππογϑίογα παρασκευὴ τοῦ 
πάσχα 18 ἴο θ6 οχρἰαίπθα, πὲ ἄδγ οὗ (π6 Ῥαβοῇ)) 
ἔδαϑι ψῇϊοἢ ργθοθάθβ (ἴ6 στοαί δαῦυδίῃ κἡἢὶ ἡμέρα τοῦ 
πάσχα, ἥτις } παρασκευὴ (τῆς μεγάλης ἡμέρας, ὦ ἼΣ 10, 
81.) τοῦ σαββάτου τοῦ πάσχατος. Αἡ [Ιπἰοτργοίδίοη 
ΘΧΟΘΘαΙ ΠρΡῚΥ ᾿ηγοδίθ, δηαὰ ψἤοβα ἀεδίδηάογβ {ῃοι- 
56 [ν68 ἃγὰ σοιῃρο θα ἰο στδηΐ, (παι 1 1{ θ6 δαπιριίοά, 
ΨΦοῇη ἀοῆπροά (ἢ6 {ἰπ6 ἰοο Οὐ ϑοιιγοῖγ. ΠῚ. Τὰ 2οἈ. 
19,381. Τῇ ἀδΥ οὐ νοῦ «6808 ᾿ΔΥ̓ ἴῃ [Π)}6 ΒΕρ ] ἢ ΓΘ 
18. ο8}|}|6 4 μεγάλη ἡμέρα τοῦ σαββάτου. ΑΞ ἴο [6 γεα- 
ὅπ οἵ {15 ἀθηῃοπηηδίίοη, [Π6 5ἰπηρ[θϑὲ ἀπά πιοβί 88- 
(ἰϑίδοϊοτν δοσουηΐ οὗὨ [{ 15 {Π|58.: 1{ 566 π18 ἴο ἤᾶνα 
Ὀδθη 80 οδ] 66, Ὀδοδυβο {Π6 ἔδϑίϊναὶ νψνδ8 ἀομδίθα ὮὉΥ 
(Π6 Ῥάββονογ δηὰ (8 ϑδδθβραι (Πρ οα οπα ἄδΥυ, 1ἴ 
δοῖησ [6 δα ὈΔ.ἢ-ἄδγ δηα {Π6 δαϑβί οὗ [6 Ῥαββονοσ. 

ΓΝ. [8 ποῖ ργοόθδθ]α ἰδ ἸΓτἢ 6 ἀἂν οὗ (γι 8 
ἀραίῃ ἰδ θθθη {Π6 ἢγβί οὗ [Π6 Ῥαβοῇδὶ ἔδαβί, 411 {Π|6 
ϑυγηθανεὶ ἀσδόδϑογ 65, ΜΏΟΒ6 ἀπν ἰξ νγὰ5 10 ἴδῖκ6 σϑγ 
(Π8ὲ (Π6 τἰΐ68 βου! ποὶ Ὀ6 ν]ο]αίο(, (απ ΘΒρεο α }} 
ῬΏΔγΙ5665, (6 πηοϑὲ ἰθηδοῖου [ἢ τηδιηΐδιηρ,, Δ βίγα-᾿ 
ὨΠΟῸΒ ἴῃ ἀσἔεπαϊηρ {ῃ 086 τἱΐ658,) ψου] ἤδνο Ρογηῖῖ- 
ἰ6α {ἐπᾶϊ 118 ΠΟΙ ἀδγ βου! ἃ 6 ρῥγοίδηδά, ὃγ {6 
σαρἐϊνγ δηά ρυτηρ ἴο ἠφαίἢ οὗ Ψ6βυ5. Ναγ, {Π|6 
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ΝΟΙῪ δουπάδηςο οὗ θυ51688 ἀοἴηρ,, (ἢ6 σοησουγδβα δηά 
Ὀυβί!ηρ διηοηρ (Π6 968, Θβρβθοῖδιγ [86 γηθασιι, 
ΟὈΪσο 8 ο (Π1η1 ἠοΐ οὗ ἃ λοίάαψ, Ὀυὰϊ οὗὁὨ (ἢ6 ἀδγ 
Ργεσδάϊηρ, δηά, οὗ οοιγβο, 1] οὗ δπιρίουπιθηῖ. Οη 
1Π686 ἀγριπιοηΐίβ, ψ  Ιοδ, 1 ταδὶ θα δαἀιηι 6, ΔΓΘ 
ψοΙρἢ, δηά ἰο πιὸ ἃρρϑᾶῦ οοπυϊποϊηρ, τοϑίβ [6 ορὶ- 
πο πηδηἰδὶηρα ὈγΥ ϑοδιρσεγ, Οαβαιῦοη, (8ρ61}118, 
Οδίηρο, Οτοίυ5, Ηδιμιοηά, Ηοβρίπίδη, 1)6 Ὦ ει, 
Ουάνογίῃ, ΟάγρζΖορ, Κιάαογ, Βοδυβοῦγο, Μδοκηῖρῃι, 
ϑδυγιη, Ηοβοητ 16 γ, δηἋ ΙΏΔΠΥ Οἴδογϑ, ἰπδΐ οέδεδ 
ἀϊὰά ποέὲ εαὐ ἐμε αδδουθ)" οη ἐδθ δαπιθ ἄαν ευἱέξ, ἐδι6 γοςέ 
οΓ ἐλπούτιυς. 

Τῆδ γεαδοη ιυψ (Ὠγϑὲ (ἢυ.8 απέοϊμαέεα (μ6 ςε]6.-. 
Ὀγαϊϊοπ οὗ [ἢ6 Ῥαβοίιδὶ ΒΌΡΡΟΙΓ 18 υηοσογίδίη. Τἢ6 
πιοϑί ργοδαδίο ορὶπίοῃ 15 (ἢαϊ οὗ Ι[Κϑηϊυ8, Βοοδδτσί, 
Μιοἢ 4611, Ἐγλβος τ λεαδαι Ἐγησδβίὶ, Μοβοδῖυβ, 5. }}Ζ, 
δηά, 45 ἰ βθοιη8, Κιμηοοὶ, τ ἢο πηδιηΐδι {παι (ἢ 6 
ϑαάιίασοθοϑ, δηα [ἢο86 ψῆο 5:46 4 νι (ἤθη), ἀἰἶ, θη 
1Π6 γοᾶγ οὗ Οἢ γιβι 8 ἀθδί!, ἃ5 νϑσὺ οἴἴϊθῃ, τηδκα (68 
Το ἢ ΝΙΒδη ΠΟΙ Π]ΘΏΠΘ ΟΠΘ (ΔΥ ΒΟΟΠΘΙ (Π8η [ἢ 6 
ῬΠαγίβθθθ, ἀπα πιοϑί οὗ {6 ζ6νν8, δηῃὰα {πογοίογο 
τοοκοπϑά {6 141 ἄδγ οὗ (18 τηοηίῃ (οη Μ᾿ Β1οΪι {Π 6 
ῬΆββονεγ ψὰ8 0 ὃ6 Ποἰθυγαϊθ) ομα ἀδύ Ὀείογβε {Π 6 
τοβϑί. ΤΠ6 γϑᾶβου ἴογ ψῇῃϊοῆ τᾶν 6 ἤδῆσα αἀἰδοσγηρά, 
ῃϑιηοὶν, (δὲ {Π6 Ῥλαγίδθες ᾿πουρῇς ἰΠδΐὶ ἄδν ἴὸ Ὀ6 
ἤγϑι οἵ δασῇ πῃοηςῇ οἡ ψ Π]ςἢ (Π6 τπηοοη ἢδα ἀρροατγοᾶ 
ἴῃ {Π6 Πόανοηϑ, δηά οὗἩὨἁ ψῃ]οἢ, Ὀγ (ἢ6 οΥἀοΓ οἵ [Π6 8γ- 
παάγιυ, ΡΌ]. ρῥχοοϊδηγδίίοη ἢδ Ὀδθη πηδάθ. Βαΐ 
{ἰἸ6 ϑαάάμοοεα, (μ6 Καγὶ (1. 6. βογίρέιιδυ:1) δι μογίηρ. 
80] 6εἷγ ἴο 16 τυγέξέοπ ποτὰ οὗ δοτγιρίυγα, πιδϊηϊδϊηθά 
{παι {πᾶ νγὰ8 ἴπ6 ἤγβί ἀδὺ οἵ δδοὶ ποτ οἡ ψῃϊοἢ 

86. πουϊέμπίμηι ἴοοκΚ ρῥδοθ δοοογάϊῃρ ἴο πδίιγαὶ οὐὔ- 
βογναίίοη. [{ βθϑῖηβ [δῇ (6 Καγθὶ δῃηὰ {ἢ6 δδάαιι- 
6665 88ογῆσοά {Π6 ἰδπι οἣα ἄδγ θεΐοσγε (ῃ6 ῬῇΔΓΙ5665, 
ΠδΊΘΪγ, οὐ ΤΠυγβάδυ, βίποθ {Π18 88 (ὁ ἔῤεηι {6 
14} οὐ Νίβαη, θθοδιβα {πο Ὺ ἢδά ἀσίογτη!ηρά {{Ππ6 πο- 
υἱἐμπίμπι οὗὈ τἢ15 τηοη ἢ Οη6 αἀδν δοοηοϑσ". Νον «6508, 

. Το [6 γον δἰ]! Ποδίοη οὐ (ἢ 8 ἰηϊγσαῖα ροϊηϊ, (Π6 20]- 
Ἰονίηρς οὈδβεγνδί ἢ ΠΊΔΥῪ μαβός τ θ6 ἔουῃά βογνίςθδθ. Μαιπεπιὰ- 
εἰςα] δπὰ δβιγοῃουηΐςαὶ δοίθηοα πὰ ποὶ γεῖ, διιοης 80 Ὀδρίκνγαγα ἃ Ὁ 
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88 ΟἹ 8ΒοΙη6 ΟὔΠΘΓ Οὐσαβίοηβ 6 δὰ εἰἀθά νὴ ἘΠ Θ᾽ 
Καὶ δπὲ ϑαδήάυοθοβ, 80 ἴῃ (8 (8δηἀ 5ἴποθ 6 ἴογο- 
88} ἢϊ5 ἀφδίῃ ἴο 6 πθᾶτ αἱ ἤδη) ἔο]] ον θα τῃ 61: οδἷὶ- 
ουΐαίίοη. [{ 15 πο Ψοπάογ {πὶ (ἢ6 Ῥῇδγίβθοβ δηΐ 
ϑαάάιϊοθοϑ βῃουϊα αν ἀἰϊβδγεί οὐ (Πϊ5 ροϊηΐ, βϑῖποθ 
{ΠΟΥ ἀἰϑαρτοθὰ οἡ 80 ἸΏΔΗΥ ΟἴΠΟΓ ΧΙ ΘΒΓΟΙΒ ; 6Χ. ῥΓ. 
τΠ6 {{π|6 ἴογ βδογιβοϊηρ; (6 ΑΒοἢΑ] ἰδ, δα (ἢ 1η- 
ἰογργοίδίϊοη οὗ Εχοά. 12, 6. δεε ΜίοΝν. δηά Βγηβιιϑ8. 
ΤΠ6 ορίηϊοη ἀῦονο βἰδίθα ἢδ8 Ὀδθὴ πιαϊηΐδι πὰ δηά 
ἩΠυδίγαίθα Ὀγ ΙΚοϑηΐυβ, Βοοπαγί, ϑίογγ, δηὰ δάοριθά 

Ορΐβ 85 ἴῃ 6 7ενβ, Ὀθεπ ΔΡΡΙ]Ιοα ἴο {Π|| ἔοτγπιδίϊομ οὗ ἃ οδίθπάδγ 
ν ψϊσἢ [6 πηοηπβ δὰ ἀδΥ8 τιϊσῃϊ θ6 τορυ δῦ ἄχοὰ δηὰ ποιϊρὰ 
ἄονψη. Βυϊ {πὰ σοπιπιοποθιιθηὶ οὗ δδοὶϊ πιοπίῃ Ῥγὰ8β ἀσϊοττηϊποά 
ΤΠ οθγ Ὀγ [Π6 ἱπαγιβοίαὶ πηϑι]οὰ οὗ ουβογνίηρ [Π6 Ηγεϊ αὐ γρμόσλδς 
ΟΥ̓ [Π6 τπηοοῃ 8 ρ!ϑἰὶ8β.0. Νον;, ἔγοιι [5 ἱπιροτγέδοϊ τηοάδ οἵ δοςσουι- 
Ρἰἰβῃΐης [Π6 «πίη, δὴ δρογγαίίοη ἔγοπι (6 ἴγιι γθοκοηίΐηρ ταὶρῃς 
ΘΑΒΠΥ οσουγ. Ὑεῖ ἴο ἐλὲς {Π6 ϑΘοτρίυδτι! (1, 6. 1Π6 Καγεὶ, δπὰ ἃ 
(ἢ ϑαάδάμποθου) δ μογεά, Οἡ [Π6 οοῃίγαγυ, ἔπ 6 ΤΥϑα! οηδγὶ!, ἱ. 6. 
416 ῬΠδγίβθοϑ, ρογοθινιηρ (ἢ6 ἸὩΔΟΟΌΓΘΟΥ δπὰ ὑποθγίδιυ οὗὨ [86 
ΘΔΌονα πιοίποά, 85 ἀδρϑηάίϊίηρ οἡ [Π βίδῖθ οὗ ἴ[ἢ6 δίπποθρδεσγο, (ἢ 6 
το 1} ΟΥ̓ νίϊηθββαβ, ὅσ. ἱπιτοάυςεαά (Π6 τορυϊαιίοη {πᾶὶ (Π6 
πεοπιέπῖα βῃου ἃ θ6 ἄχϑθά, ποῖ ὉΥ ἴῃ οὐδεγνδίίοη οὐ 1ἢ6 μῇἢδδβίβ 
80] εἶγ, θυΐϊ ἴπ σοπ]υποίίοη τι ἢ 1Π6 δι {80]Ὁ ἀδίσοπομηοά! οαἰ ου]8- 
εἰοπ, ἀπ, βυςἢ τνᾶ8 ἴΠ6 δυϊπογιῖν οὗ ἴη6 ατοδὶ δγπράγιαῃ, (πὲ τὸ ἴΐ 
186 0 σοτηπ δὰ 46 ρον οὗ ἀδιθγπ) δι οη ἴῃ [ἢ 5 νεῖ ἢ δαῖτ. 
ἼΤΠδ κἴδῖθ οἵ ἴπΠ6 οαδθ τγῶβ τπογοίογο {Π|8: τῇ οίθογ (ἢ6 ποοριδηΐα 
βῃουϊὰ Ρὲ ἤχοϑά ΕΥ̓ {πὸ οδβογνδίίοῃ οἵ [ἢ ρῇββίβ, 88 ἰδβϑι ῆθαὰ ὈγῪ 
ΟγΘα 0]6 νυ ποββοβ, ψϊοἢ ἴῃ 6 Καγαὶῖ, [Π6 δογιρίυδυι!! (ἀρροα!ηρ ἴο 
Εχοά. 1, 14.) πιδϊ πα παὰ ; οὐ ὈῪ πδίυγαὶ! ορβογνδίίομ, σοῃ) οἰ ΠΕ]Ὺ 
στ δϑιγοηοϊηϊοαὶ σδ]ουϊαιίίοη, πνῆϊοῆ (πῸ ΤΥδα ΟΠ (το 
ἐοττηθα πε συ] ηρς Ραγίγ, δπὰ σῆο ἤχοα τῃ6 ποοπῃθηΐδ) ππδἰηϊδιηθα. 
Νονν ἰΐ 18 πηδηϊαβὲ (παι τἢ18 αἰ δγοποο ἰῃ [Π6 ι86 οὗὨ {Π6Ὸ πηδδῃδ 0 γ 
Δβοογίδίηπρ [ἢ 6 ροϊηῖ ἰῇ φυεβίίοη τΐρὶιῖ, ἁἀπάοτ σογίδίη οἰγουπι- 
δἴδηςοε, οοοδϑβίοη ἃ αανγ᾽ς αἰ δγονοα ἴῃ ἴἢ6 τοϑυ]ῖ. 80 ἴπαῖ πῆδῖ, 
δοςογάϊηρ ἴο οη6 σδἰουϊαίίοη, ποιὰ δ6 (6 ἢτγβι οὗ τ1π6 πηοητῃ, 
νου, ἴῃ ([Π6 οὐδδγ, 6 [Π6 ἰαβὲ οὔ 16 ργοοθάΐηρ. Απὰ 1 15 αι δ}} 
τηϑηϊδϑὲ {μδ΄ βυοῦ αἰ ἴδγθησθ, οχίβιϊηρ δὲ 1π6 σοπιτηθηςθιηθηὶ οὗ 
[ἢ τποηίῃ, τουἹὰ οχίοπά τπγουρῆουΐ τ[Π6 το]6 σουγδα οἵ ἰἴ; δ0 
1πᾶῖ νηδὲ ἴο ομθ νου] θ6 (Π6 141 ἄν, πουϊὰ ἴο ἴπ6 οἴδοτ Ὀ6 
1Π6 181}; οτ, ννῃϊοῦ 13 τῃΠ 6 βαπιθ {πίησ, {π6 141} που]ά [8}] ὁη6 ἀδῪ 
ΒΟΟΏΘΓ ἴο (6 οὔδ (ἢδῃ ἴμ6 οἵπογ. Ηδθῃοα ἰΐ νερήξ ΘαβΙγ ἴθ 
Ὀἶδοθ (881 {πίηκ τ 4) ἴΠδὶ οὐν ϑανίουγ οο ουγαιθὰ 1818 ἢΐδ Ἰαβὲ 
Ῥᾶββονοῦ (πάσχα θανάσιμον) ἃ Ψῇο]6 ἄδγ οδυ]οῦ (ἤδη {Π6 τη) οὐ Υ 
δηὰ [Πππ τυ]ίηρ ραν οὗ [Π6 Ψ6νγβ, δηὰ γεῖ πηρῆϊ θ6 βϑι ἃ 608} 
ἷϑ οὔϑογνα (δ6 τιῖυδὶ ργθοθρὶ οὗ φαἰίηρ ἰἴ οὐ ἴπ6 ,οωγέεεπίλ ἀδγ οἵ 

ἰ88ῃ. 
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ΌΥ Βοβοημλι θοῦ δηά πιοβὲ οὐδοῦ γθοθηΐ Οοιηπηθηΐα- 
ἴοτ8. ΕὟῸΓ πιυσῇ οὗὨ {π6 δϑονε ἀθίβ:]8 1 8ηὴ ἱπάουίοά 
ἰο {π6 ἀϊσοηςο οὗ Κυΐϊηοοῖ, ψῆο [858 4150 βίδίθα [ἢ 6 
οδ)εβοιοἢ5 ἴο [ΚΘη 188 μγροί ἢ 6818 δάἀνδηςσβὰ Ὀγ Οὐδὺ-: 
ΙῈγ δὰ Ῥδι]ι5, δηα 8.0.0] 018 [18 οὐ δΏβιννο 8, 1Π00 
ψ ΠΟἢ ἀἰδουβϑίοη {86 -ἰπϊ6ἃ Ὠδίυγα οὗὨ ΠΥ ργθβϑθηΐ 
Ρἰδη Ψ1}} ηοΐ Ρϑγπ τη6 ἴο δῃΐδγ. ᾿ 

18. πρός τὸν δεῖνα. ΤἼἬΪ5 1ΔἸ]οπ Δ .16 4] ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΉ νγὰ8 
8604 Ὀγ {Π6 (Ἰαββιοδὶ 85. γγ}6}1] ἃ5 Η 6] 6 ῃ 1 801ονν ΓΙ [6 ΓΒ, Ἰὴ 
Τλ ς ἢ 1Π16 584Π|6 ΤΠΔΉΠΟΓ 88 ΟἿ ΘΟ ΠΠΟΉ ρἤΓΔ86 " δαοἠ 
α οπε,᾽ τηθδῃΐ ᾿παθοα ἔοσ ἃ οογσίδίη ρϑζβοῃ, δὰ τ ἤοβα 
ΠΑΠΠ6 Μ6 οἰϊπογ 4ο ποῖ γοιῃθ 6 γ, οσ ἦο ποί. {Πτηῖκ 11 
ψογ ἢ ΜΉ16 ἴο πηοηθοη. ὅδο ϑοῇ. [μὰςίδη. 1. Δυςί. 
19. (αρΡ. ΝΥεῖ8.) τὸ δεῖνα εἰώθασιν οἱ παλαιοὶ λέγειν, οὕ- 
τως ἀφελώς τὸν λόγον προάγοντες ἐπὶ τῶν συγκρύπτειν τὶ 
βουλομένων τῇ ἀρριστίᾳ τοῦ ὀνόματος. Οὐ,τοί!ι8 σοη]- 
Ρ8Γ658 {6 Ηρῦτον 25, Βαϊ 4, 1. ἀπά {6 Ατγδδὶς 
ΝΘ, ἔγοπλ ἤθησα (μ6 (68 08) {Π͵6 δρδη!βῇ [188 108 
,μίαπο. ὅ66 Ἐδηθσ. Μδην (οπιηπιθηΐδίοῦβ (48 Ετγαβ- 
πη118, 1,.. Βγυρ, Μαϊάοηδί!, δηὰ (βία! !ο) π|0ὴΚ 1 18 
{π6 υαηροῖϊδέ [πὶ σοης 6818 (ἢ6 Πᾶπη6, ποί υεδι8. 
Βυὲΐ οἰδοῖβ (45 ΤΠοορηγίαςοις, Βοβθηπ} εν, δηὰ ἴ υἱ- 
Π06]) πιαϊηίδιη ἴἢδὲς εὔόδιιδ ΒΌΡΡ ΓΟ ββθα (ἢ6 παᾶπια οὗ 
[η6 ἢοβϑί (ψῇο, βοπὶ6 βᾶν, τνὰ8 ϑπ101) (ἢ 6 ΙΘρδι,, οἵδ 8 
ΝΙισοάρδιημ8, οἴ ΘΓ Φόβθρῃ οἵ Ασὶπιδίῃθα, οἴ ϑγβ οΐη 
1ὴ6 Ἐνδηρθ] 181), δηᾶ αἰ ποί οἰθαγὶγ ἱπάϊςσαῖθ (ἢ 6 
λοιιδ6, 1681 1{ Βῃου]ἃὰ Ὀ6 {ΠΟγΘΌγ Κηονη ἴο Ζι448, ἀπά 
18 “26808 Ὀ6 πιπάογοά ἔγοῃι 4υ!ο1]ν οοἰοὈγδίίηρ; {Π18 
ἢ18 [481 ρᾶβοῆδὶ ἴδβαβί. Ναῦὺ, [{ βθβϑιηϑ ποῖ ἱπηργοῦδῦ]6 
(Π8ἱ 6805 δὰ δεοογοπαπά ἀτταησοά (Π6 πηδίίογ ν ἢ 
1Π6 ποδί 848 ἴο {ῃ6 ρῥγονϊ ἀϊηρ οἵ ἃ {ΠἸ| ΠΠπίὰπὶ, Δη ἃ 
δοσνδηΐ 0 ὃδ6 τοϑαν ννδϊτηρ ἴῃ {ἢ 6 βίγθοί (Κποννῃ ὈΥῪ 
ἃ ςογίδίη αἰέξίέμαθ οἵ δῖρη, βοῇ 88 ἢ ΘΘΙΠΒΒΟΠ8 ΔΓ 
«αἰά ἴο 56), ἰῇ οΥάδγ ἴο ἰπίγοάιισθ ἴποπὶ ἴο ἰἢοὶν 
δρατίθηϊ, ἃς. Τῇ οἰγομπιδέαπσες (οη ΜΝ ὮΙσἢ Κυὶ- 
ποσὶ θη αγρ68) 41} τη ἴο ρίδος (15 Ὀδγοηά ἀοιθί. 

18. ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστι. Ῥαϊαῖτοεῖ, Γ,.. Βγυρ, Οτο- 
[15, Μαϊάοῃμεαίι, Ριβοδίογ, Ῥ᾽ΥΡμοϊδίθιη, ᾽Υοβίοῃ, δηὰ 
Κγρὶκ. υπάρστγβίδης {1118 8ΠΘρογίσ!]γ, οὗ τπ6 {{π|6 οὗ 
ΟΠ τ βι 5 ραβϑίοῃ δπὰ ἀθαδίῇῃ ; δηά Κυρκα ϑιρροβε8 ἰἢ8ῖ 
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καιρός ἀδῃποίο8 [ἢ 686 οαἰαπιέϊες ἐξεπιδείυεδ. ἘῸΓ (98 γ8 
Ὑνοιβίθ ἢ) τΠ6 ἰδ σου]ὰ ηοΐ Ὀ6 βδογιῆοθα οχοθρίὶ [ἢ 
{86 οουτί οὗ 1ῃ6 Τδαιρίο, ὈΥ {86 τη! ϑιγαίίοη οἵ (Π6 
ὈΓοβϑίβ8 δηὰ 1δνιῖ68, δΔη οἡ [6 δνθηΐϊηρ οὔ {Π6 141} 
ἐγ οὗ Νίβδῃ ; δῃὰ οἰΐεββ 08. Β. 6, 9. δηλον---πεντή- 
κοντα. Βυΐ οἰδογβ (88 δοδιηιά, οβθηπ). δηα ἵζαϊη.) 
τπηἀογβίδηα {1118 οχργαββίοη οἵ (6 {π|6 δὲ ψ ίοἢ 2ζ6- 
Βδ5 τηδδηΐ [0 οσαἰοῦταία (Π6 Ῥδβοΐιαὶ ἔδαϑί, δπὰ {Π|Ὸ Ὺ 
οὔβογνα (Π6 ργοργίθίυ οὗ [Π6 ὁ καιρός ὁ ἑμὸςν ΒΙηῃς6 (85 
ννᾶ8 Ὀαίογα τ τ “6805 σοαἰοὈγαϊθα ἰῃ6 ἴδαϑδί ψ 
186 Καὶ δηὰ δογιρίυδγ!, οἡ {Π6 ἀδν υεΐογα {πὸ Ττὰ- 
ἀϊ ΟΠ ΓΙ! δηα (Πα 96 ν)}8 [ἢ ρσξἝηθσγαὶ. 

18. ποιῶ τὸπάσχα. ᾿ΤὮ]Β ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ, 88 ΔΡρ]οἀ (ο 
τοὶ ρίουβ οὔβογνδηοθβ, 18 ηοΐ οηἷΐν [ουπά ἴῃ ἴΠ6 Ηε- 
Ὀτον δηή Ηρ] θη ϑιϊς, θυΐϊ 4150 1 (Π6 (]Δ5516 84] ψυγιίογβ, 
8ἃ9 ποιεῖν Ἴσθμια, ποιεῖν τὰ ̓ Ολύμπια. ὅδ66 ΘΧΔΙΏΡΪ68 'π 
ΒΑρἢε], δ᾽ ειβίειη, αηὰ Κυρίς. [{ ν88, 1 βυβρεοῖ, 1ἢ- 
ἱτοάἀιιορά ᾿πίο {Π6 (στθοίδη ἰδηριᾶρσα ὈγΥ (86 Ρῃοηϊ- 
οἴη ΠοΟἸΪΟΠ 518. 

10. ὡς συνέταξεν, δὰ φῥτγοβογιρθοά, δρροϊηΐοα, οτ- 
ἀογϑα, 1. 6. [Π6 ραγιϊσυϊαγ ρδοο, 1(ῃ6 50.418, [ῆ6 ψογάβ 
ἴο Ὀ6 ιι64, ὅζο. ΕἸΧΑΙΏΡ]65 οἵ {Π158 56η86 οὗ σύντασσω 
ΔΓΘ σίνο ἤτοι Π)1οά. δῖος. ὈγΥ Μυηίῃθ. [{ βίρῃιῆρβ, 
»νορονἶψ, ἴο τιᾶῖκα 8δη διγδηβεπΊιθηΐ ψ] ἢ ΔῺΥ ΟΠ6. 

19. ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. Τὴθ ψοτὰ [ιὰ8 ἴθγθ ἃ 
ΝΘΕῪ ΘΧίθηϑινα βρη! ςαῖοπ, 8δη ἃ ἀδηοίαδβ 8}} ἴῃ 6 ρῥτο- 
ΝΊΟΙ18 ρΡΓΟΡΑΓ Δ[]0Π8 ΠΘΟΘΒΒΔΓῪ ἴο (ἢ 6 σα] ΘὈγδίοη οὗ [Π6 
Ῥάββονϑγ ; ϑς ἢ 85 γον: αηρ, Θχϑιηιηίηρ [6 Ἰαπηῦ, 
ϑἰαγίηρ, 5Κ1ηπηρ, 8η4ἃ σοοκίηρ 1: ποὺ ἡθϑά ψα ἀου δι᾽ 
Ὀυΐ {Ππῶΐ {[Π6 ἰδῆ νγὰ8 83[4]1 ὈΥ {Π6 αἰϊδοίρίος τπ6ηη- 
βαῖνοϑ; 51η66. (85 ΡΠ] [6118 8, ΠΟ 15 οἰἰεἀ ὈὉγ [,ο68- 
Π6Γ ἴῃ [ἢ18 ρίας6,) 411 {πΠ6 οἴϑὺ ν᾽ οὔ π|8 6 γα δἰδίη ὉΥ͂ 
(6 ργἱδδέ5 ; ι}}18 οη6 οηΐψ Ὁγ ϑᾶοῇ σιαξέθν οἵ ἃ βτηυ. 

20. ἀνέκειτο, τοο]]η66. ἐμὲ ἤγϑι ροβίυγα δ πηθ8]5 
48, ΡΙΟὈΔΟΪγ, γθο π!ηρ οἡ [6 στουηά ; 88, ρογἢΔΡ5, 
Οδη. 18, 4. ΤΠ. Ὑοεῖ 5ιἰηρ δῇ {Π6 (406 νγἃ8 
ΝΘ δηοιθηί. ὅρη. 48, 38. 1 δδπ). 20, 25. Τδοῖϊῖ. ἐδ 
(ογπΊδη. ““ βερᾶγδί δθάεδ, δι. οἰ] α 116 τ θηδα.᾽" 80 οὗ 
1η6 δρδῃϊαγά8. δηὰ Ο8ι0}8 ἴῃ δίγαθο. Τα Αβϑυγιδῃβ 
ῬγοῦδὈΪγ ἰηϊγοάπορα (ἢ6 τοο]ηϊηρ ροβίυτα. [{ 15 ἢγϑὶ 
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πθηἰοηρδα ἴῃ δογιρίαγα ὈΥ Αἴηοβ, ὦ,8. Τῇβ 6νν8 
γαῖ ρϑγΥ σοηΐοτγιῃ το 1ἱ ἴῃ δδίηρ τἢ6 Ῥάβϑβϑονθγ. (ατο- 
[105.} ΤΠουρῇ ἰῃ6 ῬΆββονοσ ννὰ8 αἰγθοίθα ἰο ὕ6 δϑαΐβθη 
δέαπάϊηνσ, γοῖ ἰΠ6 ἀοοίοτβ ἀρργονβά οὗ (ἢ σεοίϊπὶησ' 
Ροβίῃυ ἼΩι διαὶ δἰ τῇθ8}8 (80 Ῥεβδοῆϊμι 10, 1. 
““φιἰαπ) ρΔΌΡΟΓ η βγᾶ6}1 πο σοπηράδί Π131 1η6]1η8- 
ἴι8})}; ἔογ τῆν γοραγάρα 1ἴ ἃ βυπθο} 168] δοιίοη, ἀ6- 
οίζϊηρ ἰῃδὲ {πον ἢ84 πον αἰϊδιηθα ἰο (δὲ τοϑί ἴῃ 
Οαπαδὴ ψὨ Π6γ Ποὺ ποτα τΠ6η (θη ηρ. ᾿ 
28. ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ ε. τ. τι τι χ. (ΟὐἰΔρθ6}} 

ΤΟΠΩΘΙΒ “ ἢ6 ψἤοθ6 ἤδη 18 1ἴη {ἢ6 ἀἰδἢ νἱ} τπ6.Ὁ" 1 
8δῃοιϊαὰ ρτγοΐδγ, “6 ΨῆὴΟ 18 αἹρρίηρ." ΤΕΐ8 δοίίοη 
ὨΔΥ β66α] ἴο ἰπο86 Ψ|10 6 δοαιιδιπίθαὰ οὐἱν νἱτἢ 
τηοάσγῃ οἰιϑίοτηβ (0 βϑᾶνοι τ. οὗὁἩ ρσγοββῆθβϑβ. [Ὁ τηιβί, 
οννανογ, 06 σοῃβίἀογοά, {Πδὲ {1}18 88 ἰννᾶυβ ὈΘΘῃ 
συ βίοι ΓΥ ἴῃ 1ῃ6 Εδδί, Ψ ὮΘΓΘ ΘΙ Π6Γ Κηϊα, ἔογΚ, ΠΟΥ 
ΒΡΟΟΙ ΔΓ υ86α. ΝΟοΣΙ ἰ8 ἀε᾽ίοσδον 80 πιυοἢ νἱοἰδίθα, 
1“ νὰ σοῃβί δῦ {πΠ6 ἴτοχυθηΐ δΔΌ]υ[0η8, παν Γ οὔ (6α, 
Ὀοίοτα δηὰ δίϊεσ ἃ πιϑὰ]. Τἢδὲ [ἢ6 συβίοπι 15 τοί! ηθά 
ἴο {ἢ18 ἀΔγ, 15 σοηῆγηγοά τοι [Π6 δοσοιηΐβ οὗ νΔΓΙΟΙ8 
{Γν 16 Γ8 οἵἁ ογθα 1}, αχ. στ. Μδ]ογ Ταγΐοσγ, ἴῃ ἢ18 
Ττανο ὶβ ἰο ἱπάϊδ, νοὶ. 1, Ρ. 186. παγγαίϊ!ηρ ἃ ΒΌΡΡΕΓ 
δῖ Απεϊοςἢ, 88γ8, “ ΑδιιηΠάδησοε οὗ Ὀγοδά ψ85 (στον 
δῖ 1Π6 ἔδει οὗ [ἢν ρυιεῖ8; θυϊ {Π6Γ6 νγᾶ85 Ὠθ ἔποσ Κη, 
ἔογκ, ποῦ ϑροόοῦθπ. Οπδ δηίζογίδιηθγ μεϊρε {ἢ σοιη- 
ῬΔΏΥ τρόύρίν ψ1 1} 15 τρῃς Πδηα, ψὮ ἢ Π6 δά ρῥτὸ- 
νἹουδὶν ννδβϑηθα ἰοῦ ἰδαΐ ργροβθ. Τηθ πηοάθ ἴῃ 
ΜΠ Οἢ {Π15 τοραϑ ᾿ννὰ8 οοηἀποίοα Δρροαγρά ἰο 0.8 (ΓυΪγ 
ἰδυρ!δὈ ]α. ἴἴμε ΠΟΑΓῪ ΨΔΥ ἴῃ ΨΜὨΪϊοῆ ΟἿ {γἸθηά. 
αϊυεά ᾿ν8 Ὠδηἀ, ἢ [6 8ἰθθνο οὗ ἢ18 σον {ποκοὰ 
ἋΡ ἴο [18 εἰδον, ηἴο ἃ ἰαγρα ἀ ἰδ, δηὰ ἰγαηϑίοσγθά 1 
ἴο οὖ ἀτρϑι [ογπχϑά ἃ βἰγικίηρ σοηΐγαβι το [ἢ 6 46]1- 
σΔΟΥ οὗ Ευγορθδῃ πηδηηογβ.᾽" Ηδ ἰἤθη δαάβ, {δὲ 
ς τοδὶ δἰ! ΠΟ ψ͵ὰ8 ραϊὰ (ο 6 Π]1Π 688, δηα {παῖ 
ΨΔΙΘΓ δηα τον αἷβ ψΈΓῈ βογνθα Ὀβίογα δπα αδἰϊεγ βυρ- 
Ροι.᾽᾽ Αμπαώ4οΐϑοη, ἴῃ ἢ15 Δσοουηΐ οὗ Μοτοςοο, ῥΡ. 
147. ἀοβογιθίηρ (ἢ 6 συϑίοπ!β οὗ ἴΠ6 Μοοῦβ δηὰ ΑγἊ- 
δίΔη5 ἴῃ {πᾶΐ σΟΙΠΙΓΥ, 8808, “ ΤΠΕΥῪ ψ88ἢ {Π61Γ ἤδη 8 
Βείογα ὄνογν ῃγθδὶ, ψηϊοΐ, 88 (ΠΟΥ 156 ΠῸ Κηΐνοβ ΟΥ 
ἔογκ8, (ἢ Υ οαί ψ ἢ {Πποὶγ ἥπροτβ. Η᾽β ἀοΖΘη ρθἵ- 

νοι. 1. ὃς 
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8008 811 τουηᾶ ἃ Ὀον], ἰπῖο ψὨϊοῦ ὁδο ἢ ρογβοη μας 
((. 6. 4105) ..18 Βδῃά, ἀπά, ἰδκίηρ ὕρ 186 Τοοά, τγονν8 
ἴ, Όγ ἃ ἀδχίδγοιιβ }εγῖ,, ἱπῖο 8 τοῦτ ψ Πουΐ βυθοτγ- 
ἴηρ; 8. ἤηροῖθ ἴο ἰοποὴ ἴῃς 08. Ηόνονογ τορυρ- 
πδηΐ [Π18 ΤΊΔΥ Ὀ6 ἴο οὔν Ιάθα8 οἵ οἰ θη 1Π688, γεῦ 1Π6 
Παπά θεΐηρ αἰ νναγβ ψαβηθα, δηά πονοῦ ἰουσπηρ (Π6 
του! ἴῃ ἴπ6 ἀοΐ οὗἁὨ οδαίϊηρ ; [Π686 ΡΘΟρ]6 ἅτ ὈΥ "0 
ΠΊ68η8 80 ἀἰΓίγ 88 ΕἸγορθδηϑ ἢδνα ΒοΙΏΘΕ[Π|68 ΠΔΒΕΠΥ 
᾿πηδρὶποα.᾽ δια αν δοσοιπίβ ΠΊΔῪ Ὀ6 866η ἴῃ [4- 
0855 Φουγηου ἔτοῃῃ “ΥΙρΟΪ! ἰο ΕδΖξαη, δηά Ἰη Βε]Ζο- 
ἢ} 8 ΗΒ βθαγοθ8 ἴῃ Εργρί ; δηὰ ναβίϊρεβ οὗ {ἢΠ18 οἵι8- 
ἴοπΊ, δνθῆ δπιοηρ ἴπΠ6 Οτθοκβ, τὺ Ὀ6 ἰουπά ἴῃ (6 
ΟἸββιςδὶ τπυγίζοσβ, 6χ. γι. Δπδογθοῃ, ἔγαρ. χεῖρα τ᾽ ἐν 
τηγάνω βαλεῖν. ἘΡΠΙρριυβ ἀρ. Αἰμοπεραπι, ]. 18. ὅταν 
νέος -------ἀσύμβολον τε χεῖρα προσβάλη βορᾷ. ῬὨὮ]]ΟΒΙΓ. 
ΜΝ. Βορῃὶβί. 1, 21, 8. ὑ. 616. ὁ δὲ βάπτων, δὲὸὲ ἐσθίων. 
Απῃά 8ο Ονιά (οἰϊεὰ Ὀγ Με. ΝΥ εϑίοῃ) : ““ (ἀγρα οἷδοβ 
ἀϊριι8, οϑὲ φυ!]ἀδπὶ ραβέι5 δἀθηαϊ, Οτγὰ πθο ᾿πηπιυηάἃ 
ἰοΐδ ρογιηρε πιδηι. ὙΠαγα ͵8, ἤοανοσ, 8ποίπογ 
αυσϑίιοη σοηπδοίδα νη ἢ ε{}}8 ρά8βδαρα ψηϊςἢ ἀδιηδη 45 
ΟἿΓ Εχδπ)ηδίίοη. [{ [88 Ὀ6ΟῊ νδγοι ΒΥ ἀδραίθα 
διηοηρ [ἢ6 (οιηπηθηίδίοῦβ ; Ψ ΠΘΙΠοΓ ὈΥ ἴππ5 αἰρρίηρ 
ἢ15 δηἀ Ἰηΐο {Π6 αἀἰβῃ 6505 τηθδηΐ ἰο ἀοϑιρηδῖα ἴῃ 8 
ὈΟΊΓΑΥΟΓ, δηά ροΐηξ Βῖπη ουΐ 1Λο (ἢ6 γοϑί ; ΟΥὁἨ ψῇῃθίθοΓ 
10 ννᾶϑ ΟἿΪΥ ἃ Ργορῃ θοῦ) Δρρ]οδίϊοη οὗ ἃ ργονθγθίδὶ 
βαγίηρ, ποΐ πιοδηΐ ἴο 6 ΔΡρ]164 ΡάΑγΈου]ΑΥγ. Θχοθρῖ 
Ὀγ (Π6 Ρογβοη ἢϊπ186} Ἰηἰθηά6α. Ἴδ ἔογπ ΘΓ 18. πιδιη- 
ἰαϊη6 ἃ Ὀγ ΓΒΘορΡ Ἰδοῦ, ατοίίιι8, δα. ψ8ο τπϊπκ {παῖ 
445 58{, οὐ τϑοϊ ηθα, ποὰῦ (Ἠγβϑὲ ; 80 {πᾶΐ, {πουρῇ 
[Π6γα ΨΘΓΘ τηοΓῈ αἀἰβῆ68 οἡ {Π6 (4016, γαῖ ἢ δίβ το Πὶ 
(Π6 δαπιθ ἀϊδῆ. 'Γῆυ5 τρις Ψ65}8 ΤΟΓΘ ΘϑΒΗ]ν (πα 
ΜΙ τουΐ {Π6 οἴ 6 ΓΒ ἤθδγηρ) πᾶν δηϑνθογθα (Π6 Ἰηΐοτ- 
τοραϊίοη οὗ Ζιι445 ψτ ἐπα ψογά8 “ ἴῃοιι Παϑ. 5414 :᾽ 
δῃηἀ τῃι.8 Ζοἤη, δ {Π6 Ἰηβίδησα οὗἁ Ῥοίοδσ, δϑικίηρ Ψῆο 
(Π6 ἰγῖῦογ 8ῃου]ὰ 6, τϑοοϊνοα ἃ σθγίβιη βἰρῃ ἔγοπι 
εβυ8. ΄|΄Ωφοὶ πιδὺ οὔδογνα {Π6 ρηαάδεϊοη 568 Ὀγ 26- 
8.18; γϑέ, ἴδ ᾿ποϊμθ8 ἴῃ6 ἰγδιϊογ᾽ ἴπ {[Π6 πυτηθεγ 
ἐιυοίνθ. ΤὭΘη 1 {Π6 [6586 Γ πυμῖθεσ οὗ {Π|ο86 ΠΟ 58 
ΘΓ ἢ. ΑΕ ἰαδῖ ἴθ ἀδδισηδίεϑ, ὈΥ σογίδ! ἢ ΠΊΔΓΚΒ, 
[Π68 νογῪ πᾶη. Τῆι τοί; ψνο56 ἀυριπηθηςβ ἅΓΘ 
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δηϑνογοιὶ ὈΥ ῬΙβοδίογ, γῇο οὔβαῦνοβ {π8ϊ;" Εβρϑοῖδὶ!ν 
ἔτοτη ἃ σοιηρδγίϑοῃ οὗ 14, 90. δηὰ 90}... 18, 28, ὃς 24. 
10 ἌΡΡΘΑΙΒ ἴδδι (06 1) 156 10]65: ἀΪἃ ποΐ τϑοθῖνα {πὲ 
ΜΟΓΑΒ 88 ΔῺΥ σογίδίη τὴ δε ῖση : 8η4ἃ οὄνθη 70.685 
ΔΒΚΟΩ, “19 101} ὙΠοιρῇ {Πδὲ τῆλ ἢανθ θΘθῃ, 88 
Μαϊηοηδίὶ βιιρραβίβ, ἰεϑί, ὈῪ Κϑδθριηρ 5831:16ῆσθ, δ 
βῃοι ἃ δάἀπιὶξ (Π6 οὐ ηηδίίοη. Ῥϑοδίοσ, ἴῃ ἕδοεί, 
πίη κα ἐμδὺ 1 ἐμ688 νγογὰβ8 (ηγίβὶ ἀοββ ποί ἐεοίρηπαΐο 
ἐὴξε ἐναϊέον',, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ εοτρ δῖη8 οἵ Πἴβ ἐηργαξϊἐιι6. 80 
8130 Βοῖ9ϑ. Βοβϑηῃ. δηά Κυΐηοε] (ΔΚε ὁ ἐμβάψας ἴος 
“Π σΟΠΒυρν ΠΏΔΠ11Π Π ἰηρογο, ὅτε. σοηνιοίοῦ 18- 
ΤᾺ ΠΑ ΓΙ5 τηθιι8." Κυϊποοὶ {Π8 ροϊπίβ οὐδ [Π6 σουΓβα 
οὗ (86 οἰγουμηβίδηςσοβ : “ ὙΤΠθη Ζοΐη, ἴῃ 8Δῃ ὉΠΩΘΓ 
νοῖοςΘ, ἱπιθγγορσαίθα «6808, κύριε τις ἔστιν ; δΔηΐ «6808, 
830 1 ἃ ἰονν νοΐς6, πη8|.68 [6 Δῆϑννοσ Ψ ῃΟἢ 6 ἥπά 
ἴῃ οἷ. 18,26. Ὑγϊοἢ ψογάβ θεϊηρσ σἀυρῃί Όγ 78.- 
(48, ἢ6, αἰ8βοὸ ἴῃ δὴ ὈΠάΘΥ νοΐςθ, ριι8 (ἢ6 ᾿68110ῃ, 
μήτε ἐγώ εἰμὶ, ράββι; το ψῇῃϊοῖ (}68118 ΔΠΒΜΘΓΒ, σὺ 
εἶπας. ΤΠ οα ἴΠ6 ῥγοϑοπίὶ οσοδόϊοῃ ἴἰ ἜΗΝ (48 
1 ΠΊΔΠΥ ΟΥΠΘΓ ργορἤθοιθθ, {πᾶὶ (Π6 ψογαβ οἵ αν! 
(541. 41, 9.) εγε ἢοΐ οἠἱυ ἴο ΡῈ [Ὁ] Π]16ὰ [πη ΟΠ γὶϑέ, 
δϑαοσογήϊηρ ἴο {πΠ6 φγονογῦι! ἕογῃῃ οὗ βρεακίηρ, δυϊ 
Δοσογάϊηρ [0 {Π6 ᾿ἰτογαὶ βιρηιδολθοη οἵ [Π6 ψογάβ. 
34. ὑπάγει. ἘἈλοΒϑδημλ 16 Γ Ἰπίογργεῖβ {Π|8, "ς ροσίἢ 

πηίο΄ 1Π6 ρἷδοθ νἤογα ἢ δὴ Ὀδδπ. δοοιιϑίοιημδα [0 
Βρϑηά {ῃς πῖρἢι ὑὐ 1. 6. {πὸ ραγάρῃ. Βυΐῖ {Π18 ἸΟΥΤΟΓ5 
{π6 80 δ 1 Υ Δ πα αἰ ρηΪΥ οὗἁὨ {ἢδ βοηΐθησε, 8δηα ἀο68 
ποῖ 8 1Π6 ψογὰβ Ὁ] ον ηρ. ῬἘΠεογείογο, 1 ψουἱὰ 
πη ἀογθίαηῃα 1, (σιν Οτοίι8, Οὐἀπιογαν 8, ἮΝ οἱ ἔ, 
Κυΐϊποεϊ, δ.α.) “ ροσίῃ ἴο ἀδδίῃ :Ὁ ΌΥ δὴ δῸΡ ἢ Θῃ} 18] 
σου ΟΠ ᾿ἴο᾽ πιοδῖ ἰαπρυθροθ, ΘΓ αἀγὐϊηρ 18 ποῖβα 
ΟΥ̓ Βοπ16 νΕΓῸ βρη! γηρ ἴο ρῸ, ἀδραγῖ, οὐ {π6 {|Κ6. 
ΤΠ18 ἢδ8 Ὀδδθη 1]Πιιϑἰγαίθα Ὀγ (ὐδίίακογ, Εἰβηθγ, ἢδ- 
Ρἢε], δηά Ῥαϊαϊγεί. πο 

44. καλὸν ἦν αὐτώ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη. Α ἔοτηηυ]α υρή, 
88 γγὸῸ]}} Ὀγ (6 Ηφῦτγον 485 ὈῪ {πΠ6 ατθοίδη. γι 6 γ8, ἴὸ 
ἀθηοίο ἃ ἰού 16 πιοϑῖ 1η{6]:οϊΐοιιβ δηα πη] 86 Γ80]6.: 
Εχδιηρ 685 ἃγὸ δαἀυορά Ὀγ Πίρμεῖ, Ῥγίσβοιιβ, δομορίῖ- 
βεη, κ Κα, γΥειβέείη, Αἰδογί, δηὰ Οδίακ. δὰ Μ. Α. 
9, ὅ8, Κυΐηοεὶ σομραγθβ ζ6γ. 16, 10. 90, 14. δηὰ οὔ- 

2ο 2 
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φοῖνϑ [πΠ6 υϑ6 οὗὨ {86 ροβίῆνα ἔογ [ῃ6 σομηράγϑίινθ. 

ΒΕΙΚΙΟΥ οομιραᾶγαβ Ηομῃι. 1]. 8, 40---40. ᾿Αἴθ᾽ ὄφελες τ᾽ 

ἄγονος τ᾽ ἔμεναι, ἄγαμος τ᾽ ἀπολέσθαι. Καὶ κε τὸ βουλοί- 

μῆν, καὶ κεν πολὺ κέρδιον ἦεν, Ἢ οὕτω λώβην τ᾽ ἔμεναι καὶ 

ὑπόψιον ἄλλων. Το ΜΙοΝ 1 δαάὰ {6 [Ὁ] ον ηρ Ρ48- 

βᾶρεβ. δ50πε8. 1098. Α. οὐαὶ δὲ δ᾽ οὐ γινέ ται, καὶ καλὸν 

ἦν τῷ ἀνθρώπῳ εἰ μὲ ἐγένετο. ὙΠΘορπ. 8Ρ. ΕρίουΓ. 

Ἐρίϑι. (8Ρ. 1)ιοῖ. [μδοτγί. 10, 126.) καλὸν μὲν μὴ φῦναι 

Φύντα δ᾽ ὅπως ὥκιστα πύλας ἀΐδαο περῆσαι. ΕατΙρ. Βεἰ- 

16γ. ἔταρ. 16, ὥ. κράτιστον εἶναι φημὶ μὴ φῦναι βρότω. 

Ἔρςοϊο5. 6, 8. (ΜΒ ϊοῖ ραββᾶρθ «6818 ΡοΒβίθ]Υ 84 Ἰη 

νίθνν,) νἤογα, βρθδκίηρ ΟΥδ τἰοῖ βιημθσγ, 1 18 88] 

{πὲ “πα ἀὠπεϊπιοῖν Ὀἱγῖ ἢ, ογ ἀθουτίοη, 18 θοιίοτ (Πδη 

Π6:" 1.6. 6 ψουϊὰ ῃᾶνα Ὀδθη μοίίοσ ππῦογῃ. 

95. σὺ εἶπας, τοοϊὰ ἀἰχ1811, 114 Θδβῖ. ΦΙΓΩΔΪ ΑΙ ΤΌΓΙῊ 5 

Οὗ αβεοηΐ δπὰ δϑγπιδίίοη οσοὺγ ἴῃ [Π6 Ηοῦτον, 

Οτθοκ, δῃά [μη ψσιεσθ. 566 Ἄγ οΙ, Κυΐϊηοοί!, δηὰ 

Κοθοδον. 
26. ἐσθιόντων αὐτῶν. Ἐοβοηίῃ. ΓΟΠάοΓβ, “ ἰονδγαβ 

186 οῃά οὗ {π6 βιρρει." Τῇ Ρεϑὲ (ὐοπηπιθηίδίουβ 

ἃτῈ ἃρτϑϑά {δαί [[]58 βρη! 68, “ψβθη {Ππὲν Πα οδίθῃ.ἢ 

δο 1 Οοι. 11, 95. μετὰ τὸ δειπνῆσαι. Κυϊποεὶ [Π88 

58 18ἰδοίοτ!γ ργονθα {18 ἴῃ {π6 10] ἑηρ Ψογάβ: 

ἐίῃςα σο805 ἰηἰοπάοά ἰο ἰπϑιϊταΐα ἃ ἢν σιΐθ, ἢδῖηο- 

'γ, ἃ βδογϑά βυρροῦν 11 18. ΝΘΓῪ ργοῦδῦ]ς (πὲ Π6 ἀ15- 

ὑὐϊδυϊοά 16 Ὀτοδά δπᾶ ψίηθ δὲ 1Π6 βαῖηθ πιθΘ. Β6- 

βἰ468β, ἰπ 1π6 ρᾶγβ!!εὶ ρβββαρεβθ, Μαῖκ 14, 22. [υκΚε 

φῷ, 10. 1 Οογ. 11, 24. {πΠ6 ψου 8 ψνοἢ Ψ6808 τη866 

886 Οὗ Ψ ἤδη μα ργοβοηίθα (86 ορ, ἱπιῃθαϊαῖοὶν ξο]- 
Ἰονν ἰδοβα ψϑϊοῖ μα τηδάβ 86 οὐ ψθθη 6 Ὀγόκα [ΠῈ 

Ῥτοδά: δπὰ ἰπ Το 922,20. 11 15 ΘΧΡΤΘΒΒΙῪ 8414: ἀσαύτως 

καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι : ΨΏΟΠῚ 566 ἔασίμοσ. 

46. λαβὼ»ν---τὸν ἄοτον---ἔκλασε. Ὕ6 Ἰοαῖ, οὐ γῖδοῦ 

οαἶϊο: ἴον ὁη6, ἸΆΓΡΘΓ ΟΥ̓ 818 16Γ, ἰπ Ργορογίίοῃ ἴο 186 

Ὠυπθοῦ οὗἩὨ {π6 σοΙΏΡΔΠΥ, 866Π18 (0 ὮᾶνΘ ὈδΘῃ Ἀγθ- 

Ραγϑὰ ἴῃ 186 ρᾷβοῇδὶ ἔδβαβί, δηὰ ἴῃ [86 Ι,ογά 8 ϑυρρεογ 

οὗ {μ6 Αροκίοϊϊς ρεγίοά : (Ὁοιῃρ. 1 (ον. 10, 17.) ἀπά 

τ ταῦβὲ ὕ6 τοὺπειθοιθα {πὶ {Π18 45 1Π]π ἀπά δαγά, 

(Κα Ὀἰβουϊ,) Ὧπα {πογοίογε δάπχι δα ταίῃοσ Ὀοϊης 

Ῥσοκεϑι τἢ8η ουΐ. 866 ποῖβ βιρτα 14, 19. .«[650}5 Μγ)ὰϑ 

Ῥγο δον δοσυδίοιηθα ἰο ὕτεᾶκ δηὰ ἀϊδίγίθαϊα (86 
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Ὀγοδιὶ, ὄνθῃ ἴῃ {Π|6ῚΓ σοι 00 1688; {πθι6 88 πο: 
τῃϊηρ, {Πογοΐογα, ἴῃ {Π|18 γεβρθοῖ, ρθοῦ αγ ἰο (Π6 Επ- 
σἤδγιϑί. διιοῖ 15 (Π6 ουδβίοιῃ δῇ [18 ἀδγ ἴῃ 6 Εδϑῖ. 
8ο ἴῃ Χοπορ].. Απαῦ. 7, 8. Σευθὴς ἀνελόμενος τοὺς 
παρακειμένους αὐτῷ ἄρτους, διέκλᾳ μετὰ μικρὸν, καὶ 
διεῤῥίπτει οἷς αὐτώ ἔδοκεις καὶ τὰ κρέα ὡσαυτώς---καὶ 
ἀλλοὶ κατὰ ταῦτα ἐποίουν. 

26. εὐλογήσας, ““ Πανϊηρ; ρσίνοη (Πδηξ8." Ετοι {ῃ6 
νυ τηρ5 οὗ ΠΟ, δα ἰπ6 ΤΑ 1585, 6 πα (ἢδΐ 
1ἴἰ ννᾶ8 συυδίομηδγυ ψ ἢ [Π6 906 ν)}85 ἴο ἴᾶκ ἢο ἰοοᾶ οὗ 
Ψ1η6, Νιζοις ἤγϑὲ οἴἴδγιηρ (Π8ηΚ8 ἴο οὐ, 8ἃ8 {ῃ6 
ογοδίοῦ δηά ρίνογ, ψί ἢ (ῃ6 δαάαϊτίοη οὗ ἃ ργαυθγ.. 
᾿ΤΒυΒ ἴπ6 οοά, Ὀαοίογα δοσοιυπίθα μγοΐδηθβ, νν88 

{πουρῆς ἴο Ὀθδεσοιης ΠοΙγ, δπὰ ᾿ανν ] ἴο Ὀ6 δαΐθη. 
ΤΙ. ἔὰγ ποιμίπρ μδὰ δεαπθ ἀοηδ δἱ 8}} ἀδνίδιίπρ 
ἔτοπι ἴΠ6 δοσυβίοπιρα ἰογπ5 οὗ ἰπ6 ῬάΆβοϊμαὶ ἴδαβί. 
Βυΐ πον ΟἸγἰβϑί, δὲ {πη6 αἰβι θυεηρ' {Π6 Ὀτοδά δηά 
Ὑ]Ώ6, ΘΙΊΡΙΟΥΒ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊΒ Πδνν ΔΠ6 ὨἸ ἰογίο υηΠοαγά 
οἵ, λάβετε---τὸ σῶμά μου. Ἐοβοημλ. 16; ψνῃο ΠΌΣΙΟΣ 
Οὔβογνοβ, [δὲ {Π|6 ὈΓΏ.118 15 δι 1γ ἴο {πὶ ψ]] ἢ 
Μοϑβοβ [88 υβοή, Εχοά. 19, 11. δηά νἢδί τ 6 15Γ86}}68 
ψ ΓΟ θουπηά ἴο 86 ἰη σοἰοὈγαίηρ (ἢ6 Ῥαβοῇαὶ [δαβί, 
ν. 27. Οὐομρᾶγε [Κὸ 22,19. 1 ον. 11, 24. Τὴ 
ἐστὶ ἰἴΒ ὈΥ 8οη6 Τπουρῆς ἴο ἀθηοίΐο, “ οἰσηΐοαΐ δψηι- 
δοίμηι, δ'σημηι ο5ὲ.᾿ δὸ ΝΥ ἐβίοῃ ; ννἢ)0 σοι ΠρᾶΓ6Β 1, 7. 
ΤΠ {π6 96 νν8 δηϑινογοὰ {Π6 1 σμΠ]άγθη, ἤο δ8Κοα, 
(ταβρβοίμιρ [Π6 Ῥαββϑονογ,) δέ 15 {π1|8) 7λὶ5 ἐς (ῃ68 
θοάγ οὗ {π6 [πὸ ψῃοἢ οὖν Ἐδέμ ΓΒ δαί ἴῃ ἘΕργρί ; 
1. 6. 1{ 18 σοιητηδιηογαίίνο οἵ, ἕο. Κοθοθογ, ᾿ηπηθρά, 
οχρίδίηϑ 1 νι πουΐ τπΠ6 ἤσυγο. οδθηπ). {Ππ18 ρᾶγᾶ- 
Ρἤγαβαβ: “ “5 1 Ὀγίηρ ἰογναγὰ {15 ἰοαῦ ἴο 6 Ὀγόίθῃ 
Δη4 οαίθῃ ὈΥ γοῖι, δὸ 84} 1 8Πογ Εν ἀ6 ΠΝ ῈΓ τὴΥ θοάγ 
ἰο 6 ψουπάρά, Ὀγοκθη Ὁρ, Δη4 5]αίη [Ὸγ γου.᾽; 
6 7υ51}γ σδπϑαγα ἴΠ6 οιηδη (ὑδί 1} 168 ΓῸΓ πηδ]ς- 

ἵπρ ἴΠ6 βαογδηιθηΐ οὗ {Π6 ΕἸ Αγιδὺ ἔοο πιμοὴ οἱ α 
πιψδίεγυ. Τῆθ ΘΓσοῦ, ἤονονοῦ, 18 ομ6 ΜὮς ἢ ΠΊΔΥ 
Ιοδὰ Ὠϊρῇ δηι συν τη 105 ἔανουΓ ; 88. 18. ῃ] 4 ἔτοτι 

 γοτο . ἀ6 ΖΞ: α1. 10, δ. ἐς ὅσον δὴ τὸν χώρον τὸν ἀβέ- 
βηλον ἐν ᾧ ὄργια τὰ ἀῤῥητα τελεῖσθαι θέμις, κατὰ τὴν 
πλευρὰν, ἧς π ὃς ἀνάσχοντα ἥλιον τέτραπται, διήκειν 
ξυμβαίνει. Αὐὰ ἀς 5 41, 60, 86. ἱερουφοῦντα τὰ ἀρῥη- 
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τα, 8611. μυστήρια. ἘΣ ΥΘΕΥ͂ Θηϊ ῃίοοα Ῥτγοίεβίδπε 
Μ1}} Κπονν πον ἴο ἀρργθοίδίο {(Π6 [0] ον Ἱηρ δα γὉ]6 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ οὗ ΥΥ εἰβίδίῃ : “.αὐἴογ {Π6 σοποϊυδβίοη οὗ [Π6 
ῬΆβο δ] δυρρογ, (γί δραΐη ἀϊδεγσιθυίθα τμῃ6 Ὀγοδά 
αηὰ (6 σιρ Ὀοίοτο γϑοεϊνοα ; ποῖ, δι γαὶν, 1η ογάοσ 
ἴο 88ἰἰ58ὑ {π6 ΠΌΠΡῸΓ δηὰ {πἰγβὲ οὗ ἢ18 1)1301Ρ169, θυϊ 
ἴον {6 ρατροβο οὗ ἱπϑιϊυεηρ ἃ βοσί οὗ τηγϑιῖς για. 
ὝΒϑη [15 1)180 1 0168. σοιϊά ἠοῖ τηἀογβίαπα ἢ τ ηδὲ 
ἀσοϑίρῃ ἢ Ψψα8 ἀοϊηρ' {π|5, [6 Τπουρῇς σου ]ά ηοί θεῖ 
ΔΓΙΘ6 1ἢ {Π6ῚΓ τη]η 5, παῖ σδὴ {18 πιθδη, δῃηὰ ναὶ 
ἀοο58 1 ἀδποίθῷ πον αἱὰ ποί δηαυΐγο, ν ϑίπεσ ἐἢ 6 
Ὀγοδά σῇ ἢ {ΠΟῪ βὰνν γα σοαϊίψ δγοαά, οὐ ὙΠ Θίἢ 6 Γ 
ΔΠΟΙΠΕΓ ὈΟΟΥ ᾿ΔΥ Ὁποοηβρι ποι Βν μια 1ῃ (ἢς ἴη- 
(ογβίῖςθ8 οἵ (6 Ὀγοδά, θυ τολαέ ἐλὶς αεέΐοη δἰρσηνεαϑ 
οὗ τολαΐ τι 5 ἃ τεργοβδοηξαξίοι ΟΥ ΤαθΙ  Γ4] Ὁ δ66 
Αςί8 2, 12,16. Ἐχοά. 19, 926. 18, 8,14. ἘδίΠοΓ 4. ὅ. 
ζοθ. 4, 9]. Μακ 1, 27. οσ. Ῥδθογῃ. 1, 2, 48. 
(᾽γ εἰβιβίη.) 

᾿ 7. τὸ ποτήριον. ΤΠ6 σὰ ψ88 οἴδθη μδηάβά γουπῃά 
ἀστίηρ {πΠ6 ΒυΡρογ: δυῖΐῖ ἴῃ6 ψογὰ ποτήριον ἢ6Γ6 Γεθ 8 
το ἴπΠ6 ἐαδέ ροίδιίοῃ. ΤἼδ τοδάθγ ψ}}} σοι θαρογ {πὲ 
1Π6 ῬΑβο δὶ σὰ ρ8 ψο γα οὗ τοἶἷπθ απά ιτυαέθν:. ἀμ 80 
Ῥαϑαςὶι. 10, 7. (αρ. ΥΥ εἰ8.) δὰ Βογδοῃοίῇ. 8, ὅ. “ϑυ- 
Ρ6Γ ν]ηυπὶ Οἱ ΠΟῊ 1 ΠΊ15σοίιΓ δ΄, Ποη Θηδαϊοαηΐ."ἢ 
θα οἴμον ΒΑΌΌΙΠΙΟΑ] οἰϊαιοἢ8 ἰη δ᾽ εἰδ.. [ηἀθρά 11 
ψΟΙΪα βθοπὶ, ἔγοπι (ἢ πδίιγα οὗ (ἢ οἰϊηαία δηὰ {ἢ 6 
ὨΌΠΊΌΘΣ Οὗ ΤΠ6 οὐρ8, [Βαὲ {Π|6 ψῖπηα ψου]ὰ οί θ6. πη- 
χοά. (Βοβθηπι. δηα Υ εἰβίοη.) ΤΤῊΪϊ5 οιιϑίομῃ νγ88 
δαορίοα ὕγ {π6 ἤτγβι ΟΠ βι8η8, δηὰ 15 811}} οοπεηυρα 
ΒΥ 116 Βοπιδηϊβδίβ. δ66. Ψυβέίϊη Μαγίνγσ. (ΟἸεπιθηῖ. 
Ογργ. ἐἰ6α Ὀγ τοί, ψῆο τ ΒΥ. [Δ Κ68 ἐκχυνόμενον 
88 ῬΘΙΒΟΠΒ ἈΠῸ »γ0χίηπιο ἐμέαγο; δηὰ 81}0] ἢ 88 6χ- 
ΔΙΏΡ [68 οὗἉἍ [}18 Ἰάϊοπι, Μείι. 8, 10. ἐκκόπτεται : ἀπὰ 20, 
32. βπτίδομαι. Ματῖ 9, 81. παραδίδοται. [μκὰ 17, 
12, εἰσερχομένου: δῃηά 924, 490. ἀποστέλλω. ΖοΠη 4, 
Φ1. ἔρχεται. ῆα ἜΧρΓΕ58 118 Ἰάΐοηι ἴῃ οὐγ ἰδηριτιαρθ 
Ὀγ (6 ἴογῃῃ ἦς δοίης. (Οὐλτηθγ. (868 {Π6. Ὁ ΟΝ, ποῖ 
[ἴῸΓ ἃ Ραγίοιρί 6, θυϊ ἃ ραγιοἰρίαὶ που οὐ τὴ8 ἔργ οὗ 
ἣν ῬΑΙΠΟΙΡ]6.. ' δας Ἐν ΠΝ 

238. τοῦτο-τ---ο-ἁμαρτιών.. ““Ερν {{||18 15 ὯΥ Ὀ]οοιδ, ὮὈγ 
δον [68 ον σονρηδηΐ 18 ται ρα," ἕο. ὙΠῸ νογις 
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Οὗ [μικα ἃῖὰ γοῖ οἰθδγοσ: τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καίνη 
διαθήκη ἐν τῷ αἵματι μου. ΒΥ [86 τοδοϊηρ ουΐ ἴο γοι 
οὗ (18 σὺρ, [1 1ηϑιΠπἴ6 ἃ Ἴσον ΒοΙρίοῃ, ἴο Ὀ6 ναι θά 
Ὀγ τὺ υἱοοά. (οβοημ.) [1{ ψ8 σιιϑίοτηαγν (0 τ ΔΩΥ͂ 
ὨΔΙΪΟΠ5 10 ατίηκ δἰοοά οπ «οοποϊιάϊηρσ ἃ οονοηϑηΐ. 
Το. {Π18. Ρυγροβα Ηδιμποηά δηα Οτοίϊι8 τγοίοσγ. (818 
ἴο οσυϑβίοπῃβ οὗ {Π6 τηοτὰ θᾶγθάγοιιβ πδίϊοῃβ. 48 ΡΙαί. 
ἢ Ὑιῖ. ῬΩΌ]ςοΙ]. Τδοῖϊῦ. Αηη. 12. Μαρ!]δὴ οἵ (ἢ 8 
Αἰιηογίσδηβ. Οὗ ἴΠ6 Αβϑυσγίδηβ, Ναὶ, Μδχ. 1,.0, Ἐς. 11. 
Οὗ (6 δογιΠδη8, δ0]ηι15 δηὰ Μοῖα. . ΟὗὨ τΠ6- ὅδγα- 
ς6η8, Νιοοίδ5 (Ποηϊαίεβ. ΟΥ (6 δη68, ϑᾶχὸ δ΄᾽Ά48-:Ἔ 
ἰδαηά. Ἐζεοῆ. 89,19. Βυ {Π6 πιοῦδ οἱν}]Ζρα, τυΐπ6 
Ψ 88 ϑυθϑιυἱ6, Τμαΐῖ οὐἦ Τογὰ δα τοΐδγθηςα (Ὸ 
(ἢ18 συβίοιῃ, ἤδη ἢ6 ἰπϑιυἱο ἃ Δηα σοηῃβεοογαίοα (Π6 
Θυσδαγιβέῖς οσὰὺρ 1} (Π686 ΨΟΓᾺΒ, 15 [06 ορίηΐοῃ οὗ 
ϑΡΘΠΟΟΣ (6 ἰ6ρ. ΗθΦΡ. 614. δο (Ἰς. ῥζῦο ϑεχί. 110. 
“1ἃ διΐθπι ἰθάυβ π16ὸὺ ΒδηρΌ 6 ἰοΠ1Π) ΒΔ ΠΟΙΓῚ ῬΟΒ86 
ἀϊοοθαπι." Απά (ἷςο. ἴῃ Ῥίβοπρηι. 12. ““Εοράιιβ, ᾳυοά 
ἴΏ6Ὸ 88ησ.Π6 ἴῃ Ὀδοιοη 6 Ῥσγον ποίϑγιιτη ἰΙσΘΓ88." Ὑ6 
ΓΠΔΥ ΘΑΘΙΪΥ σοι ργομοηα ἢον γε τὐἷπο, βυσῇ ἃ8 18 
564 1 1πΠ6 Εδδίθγῃ σου ηΐ 168, ΠΠΔῪ 5ΒΙρη1  δίοοά. ὅ0 
Ευδβίδιῃ. τῇ 1]. β. Ρ. 284.,, 21. αἷμα δὲ σταφυλῆς τὸν 
οἶνον λέγειν ἐντεῦθεν ἤρτηται. ΑΟἢ1165 Ταῖ. 2. ῥ. 67. 
τοῦτο ἔστιν ὀπώρας ὕδωρ, τοῦτο ἔστιν αἷμα βοτρύων. 6- 
68. 490, 14. Ἰϑευὶ. 84,, 14. δισᾷο. 89, 926. [,. 15, 1. 
Μδςς. 8, 31. 6, 84. Βυϊῖ 1 18 Ὠοΐ 80 ΘΆ8}Υ [0 ρογσεῖνα 
δῖ. 51Π}}ΠΠτ|46 οδῃ 8ι1:0 8181 θοίνψθθη ἃ ἢυμηδη ὈοάγΥ 
Δ) ἃ Ὀτοδά. [1 τῇδ Πούονοσ ὃῦ8 δηϑνογο ἰῃδὶ ἃ 
Ὀ]οοά 685 σά ΓΟ888, βιιοἢ 85 15 (ἢδί οἵ ἃ ἀθδὰ τηδῃ οἡ ἐΐ6 
ΟΓΌΒ8,) 18 88 ΟτΥῪ 848 ὑὈγοδά. ΤΏ θη ἀρϑίη, ἴῃς Ὀοὰγ οὗ 
Ομ γῖβῖ, 1Ε 1 6 τηγβε! 4}}γ σοηβιαογο 848 {πὸ Ὀ]οοά οὗ 
(06 8δογσιῆσθ, πουγίϑῃθϑ {Π6 τη 8ἃ5 Ὀιοδα ϑιιϑίβ! ἢ8 
16 Ὀοὰγ. 866 2οἢ. 6, 61. ψῆογε (ΟἸγῖβὲ τ Κο5 ἃ 
5:18 γα Πϑι 0 ἔγοπὶ {πΠ6 σοπηβι ἀθγαίίοη οὐ Ὀγοδά ἴο 
ιἰαῖ οὗ [18 υοάγ. γειβίθιη. 

28. εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Π]5 ΠηΔΥ ((ΠηΚ8 Οτοί5) 
τοίου ίο ἤδη. 9, 24, 27. δῃὰ οι. ὅ, 156. Ης διγίῃοσ 
οὔϑογνοβ, {πὶ ΟΠ γϑί ΟΝ Ρ48868 ἔγοιῃ {6 ἔδαογαὶ 
88Δογ ῆἔςσαβ ἴο {Πο56 Ψ]]Οἢ ΔΓ6 μου αγ; ἴθ ψ Ὠ]οἢ (Π6 
[πὸ οὗ τς απὲπιαί 15 οἴἶδγθά 88 ἃ βιιδβειαἴ6 ἔὸγ {Π6 
δ οὗ τ6 ππιαρ, ψῆο 144 ἀσβογνοα ἀθαῖῃ. Τῆι 
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[686 νἹ οἴ 118 ἃΓα βδι ἃ πη {πὸ {ἂν (ο Ὀθᾶγ [ἢ 6 51η8 οὗ 
(6 Ρθορὶθ. Βιὲ (ἢ Ὀ]οοά ταργϑβθηίβ {Π6 118, ψ Ποῖ 
18 1186} 1 ν1810]16.0.0 ““ἼΠο ΠΠ 6 οὗ (6 ἢ68}} 18 1 [Π6 
Ὀ]οοά, δῃά 1 ανὰ ρσίνεῃ [ἴ (ο γου ἔογ ἃπ δίοῃεπιβηι,᾿" 
Χο. ἴων. 17, 11. 108 ΗφὈ. 9, 22. 1 15 ψ ἢ το-ο 
δραςί [0 {Π686 ρΡΙΔοι ΔΓ οἤογιηρθ, (παι Τλρπιίΐζοοιί οὔ- 
βθσνθθ, ““Ουγ ἰ,γά δ] υάθα ποί οἡἱγ ἰο [ἢ6 Ὀτοδά ἢ6 
Ὀγοΐζο, θὰ το {πΠ6 ἀΔ1}}γ 88ογ ἔσοβ οἵ {π6 ἰδπὶῦ ἴῃ τΠ6 
(ΘΠ ρ 16 ἴοσγ {Π6 βἰη8 οἵ {π6 ρεξορῖὶβ, ουΐ δΔηα Ὀτγοόίκοθη 
ἸηἴΟ ΤΏΔΩΥ ρᾶγίβ, ΨΏΘΠη ΠΟ 8414, “15 18 ΠΥ ὈΟΑΥ, 
Ὀτγόκθϑη ἔογ γου, 1 (ον. 11, 24. ἀπά ποῖ ΟὨΪγΥ ἰο {πὸ 
γ]η6 δὲ {ἢ6 δυρρογ, θυΐ ἴο {Π6 συρ οὗ νη ἀδ1}γ 
Ῥοιγρα οι ἴῃ {Π6 τη οἤδειηρθ, ἤθη ἢ6 Ὠδηιϑα 1, 
“{Π18 σαρ ΠΟ ἢ 18 5δπ6α ἔογ γου᾽." ΓΠΙρμιΐοοί οὐ 
Ἴλικα 22, 20ὥ. Ὅσ. Ὄνϑη [145 ορϑβογνρά, ἰῆδϊὶ [ῃ6 
ΡΠ Γᾶ86 18 ΠΟΝῸΓ δέγίοέίψ υϑοὰ ἴῃ τ1ῃ6 ΟἸἹα ᾿Γαβίδαιϊοηί, 
Δηἀ (Πογϑίογο 15 ρθοι  αγ ἰο {π6ὸ Νανν. [1 πυβίὶ ἢγ- 
{Π6Ὶ σουγδγῖίς, [πὲ [Π6 ψογα8 βϑεῃ ἴο σδῦῦν τι} (ἢ 6 Ὧλ 
8ῃ ΘΠ] ΡἤΔ8ι8. Οἢγιϑί (βᾶγ8 Ἐοβθηπ).) ἀδποίθβ (Πα 
γ [18 ἀθαί, δηά ῃς οῇιδίοη οἵ ἢ18 Ὀ]οοά, ἢε 888 ᾿" 
ΡυΓοΠαβοά ἔοσγ ἐπ πυπιβη τᾶσο ὈΘηΘΗΐβ ΓᾺΓ ρΓΘΔΙΟΓ 
τη8η {πὸ Μοβαὶς [ἂν δὰ δνὸσ δῇογάβά ἴο τῆς [8- 
ΓΆΘΙ1[68; ΠΑΠΙΕΪΥ, ΓΟΙηϑϑίοη οὗ 81η8, δηά 16 ᾿πο6ϑ8(}- 
ΤΏ Δ0]6 Ὀοηοῆϊ5 οὗἉ δίθγηδὶ [Π8. ᾿ 

20. οὐ μη πίω---ὀκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου. 
ΤΠ 18. ἃ ΡΟΓΙΡΉΓΑΒΙ5 ἴοσῦ Ψψηα; ψΏΙσἢ Οσσὺγβ ἴῃ 
Ἰουῖ. Φῷ, 9. 18. 892, 12. ΗΔ}. 8, 16. δο Ριπα. Νεοιῃι. 
9, 28. ἀμπέλου παῖς. Απηά Απδοτ. ὅ0, 7. γόνος ἀμπέ- 
λου. Γεννήμα 15 βε]α οὗἉ [Π]ηρ8 Ὀοίῃ ἰηδηϊτηδΐα δπὰ 
Δηϊπιδίθ. (Κα]η.) δὸ Ἠοιοάοί. ἀμπελίνω καρπῷ. ὅ66 
ναΚεῖῆ. οἡ Ευτγίὶρ. ΑἸἹς. 769. ὅθε ΑἸθογιὶ, δοθ νασγί, 
δΔηα ῬαΪδιγοῖ. 

29. καινὸν. ᾿ΓὮΒ 15 ὉΒῈ0ΆΠΥ ΘΧρΙ δἰ 66, ν᾿ η1Ππ| }78- 
δέαπέϊμδ : δηα [Π]8 ἱπιογργοίδίοη 18 δἀορίοα ὈΥ ὅδ. }]. 
ν. διαθήκη δῃά ἐντόλη καίνη. Βυῖ Κυΐποοὶ 8845 νοὶ] 
ΟὈβογνϑά, {πᾶ} {Π|᾿ 6 6 8 0 Δ Ππογγ ἔῸγ {Π18 ἴῃ [ἢ6 
ΟΙά ογ Νὲν Τεβίδιηθης. ἄργοο ἢ ΟΑπιογ. Κυΐη. 
ἃηἀ οδβθηπι. 1η δάορίηρ {πᾶ ᾿πιογργοίδοη οὗ Επ- 
{Πγ π}18 ἀπ ΤΠ Θορ ν͵δοῖ, (ροῦν ἀογινοα ἔτοπὶ 
ΟΠιτυϑοβίοπι,) Ψῆο [Κα 11 ἰογ κατὰ καινὸν, καινῷ τρόπῳ, 
ἃ πανν. δ Οδίακ. Δάν, Ο, 28, Τῆι σοπηηοι [ῃ- 
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[ογργοίδιιοη 86 θη}8 [Ὁ] οννοὰ Ὀγ ΝΥ εἰβίειη, ψῇο σοπι- 
Ῥᾶγϑβ {Π6 πουὰδ ἐΐφμον οὗ ον. Οά. 1, 81. 

209. ὅταν πίνω --- ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. Οη 
16 Ἰηξογργείδίίοα οὐ 118 νυ ϑῦβθ, δηΐ ββρθοίδ! νυ οἡ 
{Π6 ἴοτγηλυΐα ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός, 6 γα ἢδ8 Ὀ66Η. 
τὴ υοἢ ἀϊνογδυ οἵ ορίπΐοη. ἽΠ6 πιοάδ οἵ δχρίδηδ- 
τοπ Ρυγβυθὰ Ὁγ 1.6 (Ἰογο, (δμηθγ. Πβεηπ). δηά 
Κυΐϊηοοὶ, β6θη8 τηοϑί 538{|8[ΔοίογΥυ ; ὨδπΊοῖν,, {ἰδὲ ὈΥ 
{1|18 Τογιηιΐα 18 ἀθηοῖθά {{π|ῶ0 σα οβϑιδὶ Κιηράοηι, [Π6 
Ηδάνθϑη βοῇ, νῃοῖα αοά 15 ἢ ἃ ρῥϑοι 8 ΠΊΔΠΠΘΓ 
ΒαρΡοβαά ἴο θ6 ργθβθηί. Τὴ ἔπῖυγα ἔθ ΠΟΥ ἴο θ6 
Θπ]ογοᾶ ἴῃ ΟἸγιβί 8 Κιηράοπι 18 1τραιυθηιν δάιι)- 
Ὀγαίθά ὈΥ ᾿ππᾶρθ68 ἀογνθα ἴτοπὶ ἃ [δαϑβί ; δηα ννἃ8 ποί 
[688 γθαυθηι! υ86ὰ ὈΥ οἷν ϑανίουνγ {Π8ὴ ὕγ 1Π6 
76 18} ψγιογβ, ἰο ἀδϑιρηδίθ (86 [6]Π1Ο ΠΥ οὗὨ {Π6 ἔι- 
ἴυτο 6. ΑΥ̓ΟΓ τοπιονίηρ [86 ἱπηΔρΡΌΓΥ, [6 [Ὁ] ]ον- 
ἸῺσ 86η86 Ψ|Ε 4γ|86: “1 58}4}} πὸ Ἰἰοῆρογ δδαΐ δηᾶ. 
ἀσπηκ ἢ γοὺ οἡ {Π|18 Θϑγίῇ ; ἔγοτῃ (ἢ}18 {{π|6 811 ρᾶγ- 
εἰεἰρδέίοη ἰπ {Π6 ΔΗ͂Δ1|γ5 οὗ 1Π|18 ΠΠ|6 ψν}}} θ6 δ δὴ δηά, 
ἀπά [Π6 βοσΙο ιν ΜΠ ΙΟἢ 1 Πᾶνα Πιμογίο δὰ νι γου, 
ὑΠ0}} βηΔΠΥ 1 58}|.41] ἰ48ῖ6 οὗὁἨ ἤϑρρίηθθβ ΗΠ γου ἴῃ 
Ηδράνθη, πα δῃ])οΟΥ δνϑγ ϑιηρ 0188." (Καυϊη.) 11 158 
ἔγιιθ, ᾿ηἀ 664, ἰΠδὲ δἴἴοῦ ἢ18 τοί αγῃ ἴο ᾿1Π6, Οὗ ϑδανίομγ, 
18 βαϊΪ4 (Αςἴβ 10, 41.) ἴο ἢανα οαΐθβῃη δηὰά ἀγυηῖκ ν ἢ 
ἢἷ8 ΠΙΒΟΙΡ]68. Βυΐ νίηθ 18 ποῖ ἔπεσε στηθηςοηορ ; 
δηά, ἱπάθϑα, ἢ6 β6θ8 ἴο ἤανθ δαῖθ δηὰ ἐσ ηκ ψ ἢ 
1Πθ τηθγοὶν {παὶ ΠΟΥ πιρηΐς Ὀ6]Πανα ἢϊὰ ἰοὸ ΡῈ 
ΤΟΔΙΥ αἰϊνα, 8η6, 848 ἴο βοςιδῖυ, [Π͵ὺ 88 βῃοσί, ἰηΐογ- 
τυρῖοά, Δηἀ ἰΓϑηβιθηΐ, β 

80. ὑμνήσαντες. Δ ἤδη ἴῆδγ πὰ βαηρ᾽ {Π6 Ηγηηη, 
σΔ]]6ιἰ κατ᾽ ἐξοχὴν, [6 Η 4116], 227, νν ὨΙσἢ σοιρτΖοα 
Ῥᾳ. 118---118, δηἃὦ ν»ὰ8 αἰν ἀθα ᾿ηἴοὸ ἔννο ραγίβ: 1, 
Ρ. 118--11δ, ϑυηρ Ὀοίογα ἴἢ6 Θδίηρ οὗ {π6 ῬΆβοδδ: 
ᾧ, Ῥ5. 110-118.  ΠΕΙΠΘΣ {Π|5 ἤψηιη (σοΙὨΡοΞβΘοά οἵ 
1Π6 ἀθονα ρογίοηϑ οἵ δογιρίιγθ) 88 δι, ΟΥ γε- 
εἰἐοα, οαηηοῖ Ὀ6 ἀοιοτγηγηοα ἔγοπλ ἴΠ6 ψογὰ 186]: 
δΔηα πιοϑῖ οὗ [6 Οτγιθηΐδὶ νϑυβίοηβ (τοροίπογ νι τΠ6 
Ψυϊραίθ) ραγίδκα οὔτῃβ διηδίρυϊ γ. Βαυΐ, ἤοπι οἶπος 
Ιηἰοτιηδίίοπ, {ΘΓ 866 18 ΠΟ γθᾶΆϑοη ἴο ἀουδί [ἢδι [ἐ 
ψὰ8 διωὶζ. ὅ66 Βαχίοτ ἀπά 1ρΠοοί. ὙῸΪ τοΐρυς 
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ι8 ἴο Αἀδηι8 ΟὈ8. Τῇ. 171. ὅ5'Ρηῇ. οἡ 28}. ρ. 9. 
δά Βποάϊρ. Δηΐϊ. [κιι. 1. 7, δ. ἸΚυΐηοοὶ τπ10Κ5 1 
πποογίδϊη Ψ Βοίθαγ, δ {Π6 σοποϊυδίοη οὗ (6 ον 
ΒΌΡΡοι: ἰηϑ0ἰ6α ΟΥ̓ Β1πὶ, (Ἰεϊϑί δυηρ ἐΐθ Μαῤἑεοί, οὐ 
8ΏΥ οἴδοῦ ἢγμηη. , 

81. σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἑ. τ. νι τ. ΤὨΪΒ 15 ψ6}} 
αχρίαϊμθά Ὀγ Ευίμυπλυβ, σαλευθήσεσθε τὴν εἰς ἐμὲ 
πίστιν, ἤγουν Φεύγεσθε. αν μος 896.) οι ν1}} 4}} 
ἔοτϑακα τθ, γοὺγ ἴθδοῆογ, (ἀισθηι, τὸν ποιμένα,) [Π]15 
ῃἰρῃῖ. ᾿Εν ἐμοὶ, (1Κὸ τπ6 Ηφοῦτον 3,) οἡ οσοσαδίουι οΥ͂ 
ψυΠδὶ 5.41} ἤάρρβῃ (0 πι6. 

81. πατάξω τὸν ποιμένα. ΓΠΘΓΟ 18 ἃ Ταΐργθησα ο 
Ζαοῖς. 18.7. Βυΐ ἐπα τ δεῖς, 88 δῶ ὨΟΥ͂Ν 5ἰδηά, 
ὨΘΙΓΠΘΙ ΘΧΔΟΙΥ σογγοβροηά ἰο ἴἢ6 Ηδῦτγον ἰθχί ΠΟΥ 
ἴο {π6 δορίυασίηῖ. Ηδηςσο Οατοίυβ (ἢ ἔα ἀρρτο- 
βΒαίίοη οὗ Βοβϑηπηι. δηὰ Κυϊη.) τη ΚΒ [ῃδὶ [Π6 Ἔχρτοϑ- 
ϑίοῃ πδὰ δθοοῖηθ ἃ ργόνουθιαὶ ἀἰοι  : α. ἡ. “Τῇο 
οοαμπιοη βαγίηρ, ψὨϊσἢ γοὺ πᾶνα Εἰβονῃαγα ἤραγά, 
11 06 πηδάα ρσοοά ; ἰπαῇ ψ ἤθη {Π6 5ΒῃορῃδΓα 15 ἰδίῃ 
[Π6. β6 6 ρ ἃΔΓ6 βοδίίεγθα δυγοδά." ἢ15 Ἰηξογργϑία- 
ΠΟ ΡΡΘΆΓΒ ίο Ὀ6 1Π6 πηοϑί 8δ.ἰβίβοίοιυ, δηα ἰ8 οοη- 
δειηρα ἴ Ϊ ἃ Ρ458806 οἵ ΧΚ08. Απί. 8, 15. (Αἀἀυοσθά ὃγ 
Κιαθ8.) δειξαι τὸν Θεὸν αὐτῷ τοὺς ᾿Ισραηλίτας ᾧφεύγον- 
τας, καὶ διωκομένους ὑπὸ τῶν Σύρων, καὶ διασκορπιξομε- 
νοὺς ὑπ᾽ αὐτών εἰς τὰ ὅρη, καθάπερ, ποιμένων ἀνηρημένων, 
τὰ ποίμνια. 80. 4180 διῃ)ρ)1ο. ἰη Εἰριςοίοι. Ρ. 211. 
(εἰϊοα ὃγ ῆΥεῖ8.) στρατηγοῦ πεσίντος ---- οἱ στρατιῶται 
τοῖς φρονήμασιν εὐθὺς καταπίπτουσι, καὶ εἷς αρόβατα 
ποιμένος στερηθέντα λύκῳν ἐπερχομένων ἄλλος ἄλλαχου 
πρὸς φυγὴν διασπείρονται. δὸ Νιγρ. (οἰϊοὰ Ὀγ Οτοί.) 
“ΒΒ 6ρδα ᾿ΠΟΟΙυτηϊ, ΤΠ 68 ΟΠΊΏΙΌ 118 τι1Π8 ; ΑἸΩἾ588, ΓΌΡΟΓΟ 

πὶ Οτοίϊυδ ἢδ8 στρ ΒΕΥ ορδογνυοά, τὲ ἰΒ6 πατάξῳ ἤοορε ποὶ ἀδεὶρ- 
Ὠδῖδ ἃ οογέαϊη ἱἹπατυϊάμαϊ, Ὀὰϊ δαὶ (Π6 3,γεέ Ῥθγβοῃ 18 μαΐϊ ὉΓ ἂπ 
Ρδγβοη ; 4. ἃ. [,μεἴ τῃ6 Βῃαρῃογά 6 ἀρβίγογϑά, (06 ᾿ΐ 80,) (ἤθη ΜΙ 
Π6 βῆθερ ὃ6 βοαϊζεσθεά. Τῆς νόγἀβ οἵ Ζβοῖ. σοπεμυθβ Ὁτοί. 
Πᾶνα 0 αἴτοοῖ τοίδγθποο ἴο (ἢ γὶβῖ ἢ πᾶν, ΠΟῪ Β6οπὶ βαϊὰ οὔ ἃ ὑδὰ, 
ποῖ ἃ οοά δβερμεγά. (γἱάθ παρ. 11. δβδυῦ. 5.) δὲ Πᾶνα 
ΡΪδοα ἰπ ἀξεέογίοαί ὨΔΥτ Ό]ΟῺΒ ΔΓ νοήματα, Ὀὰὲ 6 π ἔδίκοη ουἱΐ οἶ 
{θὰ ΠΟΥ ὈΘΟΟΏΊ6 τη γον γνώμαι, ΠΟΥ Πᾶνα {ΠΟῪ [ΠΘΠ ΔΠΥ Τοεγ- 
6ῃς6 ἴο ἴπ6 οσσδδίοῃ οὐ ψηΐο ἢ (ΠΟΘ Ὺ ποτα ἢγοι δαὶ ά, δαὶ τοδῪ οχιθηὰ 
88 [ὯΓ 88 ἴΠ6 ἴογοβ οἵ 6 σῃομμα δχίθηάε. 
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βάριη." [Δν. ων Ὀγ Οτοί.) ““διςυϊ δοῖθβ ἐπ ηἀϊίυτγ, 
ἄυςοα οςοἶδο, [1ἃ (1181 Ρ8851Π}) 8}11 8110. | 

82. προάξω ὑμᾶς ε. τ. Γ. 268ι8. Ἰητοηἀ6α {δὲ 1ῃ6 
ΑΡοβ168 (ψῆοπιὶ ἢ6 ἔογθϑανν νου] ἀσβογὶ ἢϊπὶ ἤθη 
ἈΡΡΓΘΒοηἀρα Ὀγ. [ῃ6 “6ν}8) 8ῃου ἃ, δέν ἢ158 ἀθδίῃ, 
ὈοίδκΚα {Πϑιηβοῖνθβ ἰο (Οὐδ᾽ 166, ψ ῃ]οἢ ν 8 16 ἡδίϊνρ 
οσομπηίξγ, ἃ{ ἰεδϑὲ [Π6 γοβϑίάθηος, οἵ πηοβί οἵ (ἢδπὶ δηά 
{Ποὶγ 1οἸονγοῦβ. Ηθ 86θιη8 ἴω. να ἄἀοηθ {ἢ18, (πὲ 
6 πιῖρῆῦ {ποτ τόσο υῃἀἰβει γα Ἀρροᾶγ ἰο δηᾶ 
Πο]ά βοοϊθίν ψἢ το. Αἱ ἐἠαέ {ἰπ|6, 11. 18 ἔγ16, 
{π686 ψοιά5 οὗ ΟὨγιβὶ βθοαχοα οὔβουγθα, (866 ποῖθ οἢ 
10,21.) δηά δἴἶοσγ ἢ18 ἀθαῖῃ ἀπ 6Υ ̓ ηάἀθ6α γοιηθηθεγοά 
ἢ18 ψοσγάβ, δυΐ ρῥ]δορὰ ἢο [δἰ ἰὴ τἤθπ, {Π6 } Παά 
ΔθΔηἀοησά 4} σουγᾶρα, δῃὰ {πον ἀοίαγοα ἀεορεγάηςς 
ἰηΐο (411166. Ηρηςθ, [ὉΓ ὨΘΔΙΙΥ εἰρη. ἀδγ8 αἰζθγ Π18 
ΓΟΒΌΓΓΘοΙοΙ, αἀἸά “Ψ681.8 Γαδ: 1ἢ (ἢ 6. ν]Ο1 ΠΥ οὗ ω6- 
ΓΒ] 6. (566 1Κὸ 24. 2οἢ. 20, 20.)) Αἤοσνναγάβ, 
ἰονγανοῦ, ἢ6 τοοῖκ πἰ8 ἀδραγίαγα ἰηΐο (4111606. Μαί!. 
28, 16, Ψοἢ. 21,1. ῆε πορά ποί,. τΠογϑίογθ,. "γε 89 
(6 86η88 οὗ προάξω, ( ὨΙΟἢ 866 Π1|8 ἴο ᾶνθ Ὀδδῃ βιρ- 
βεϑίοά, ὈΥ δϑϑοοϊδίίοη, ἔγοιῃ ἴΠ6 ργθοθαϊηρ τηϑίαρθοσ 
οὗ ἃ βΒῃβρῃοι 4,}) Ὀυΐ ἱπίογργαί, “1 ψ1}} 8668 γοῦ δρδὶη 
1 Οδ}1|66, ὄοχροοῖ τὴὸ ἴῃ (411|66." (Βοβθηῆ. δηά 
Κυΐποα].) ΟἸἾγιϑὲ σοῃεπιι68 {Π6 ρϑϑίογδὶ τηθίδρἢοσ. 
Τὸ ρμογοοῖνα ἴπ6 Ῥγοργίθιυ οὗ {πὸ ἰθγῃ προάξω, (ρΓ6- 
οθάβ,) οὔθ σῃῦυϑὲ γϑιηθηῦοσ (παῖ, ἴῃ ἐπ6 Εδβῖ, 16 
8ῆδαρ 7οίοιυρά ἐλε φολορἠεγά, (Ὠοΐ, 856 ψἹΠ 8, {Ππ6 
δλορδογαά {ἦθ 8ἠ66ρ.) αἰϊοηάϊης ἴο (Π6 βουπα οὗἁ ἢὲβ 
νΟΙΟΘ, 88 ἀορβ ψ ἢ 1.5 ἔοϊονν τη 6 ψΠίβη]6 οὗ (Ὠοῖσ 
Τηϑϑίθγ. δόο, ἴῃ {οἷ}. 10, 4. 11 18 βδΙἃ οἵὁἩἍ [86 5ῃορδοσά, 
τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ ἐξάγει αὐτὰ, 
καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν 
αὐτοῦ. ΟὟ νοΐ ραββαρθ 1 ἢᾶνα ἔαγ Ποῖ 1 υϑιγαϊοα 
1018 οσυβίοπι, ψ ΠΙΟἷ ἴο 18 ἈΡΡΘΑΓΒ βίγδηρα. 

84. πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι. Τἢ5 ψοτά φωνεῖν 15 
Βοιῃθί 68 υϑ64 οὐὗὨ διγάβ: ΠΥ ἰδ ϑοξδοι δὶ οἡ 
ΤΏροος. 14. 2, 109. 16}}5 ι}Χ8 (δῇ [Π15 15 118 ῬΓΟΡΘΓ δπά 
»γεημέϊυο '86θ.ὡ Ηοννοῦ δαί ΠπΔΥῪ Ὁ6, Ὶ Κηον οὗ 
0 (ἸΙ4881ς4] θχαρ]α οὗ 1 88 -Δρρί!εἀ ἴο οοοζδ: δηὰ 
ποΐ ἸΏΔΠΥ Οὗ δἰγά5 ἴῃ σοπογαὶ. ΟΥ̓ οὐοἶςα, τἴῃ6 (Ἰα55)- 
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(4] ψγῖογβ υ86 ἄδειν, κεκράγεναι, φθέγγεσθαι, ὅτε. οὗ 
ψοἢ Ὑ εἰϑίοιη ῥγοάμσοϑ Θχδῃρ0]658. ὅθ οϊί. Α 
ἀπ συ ν ἢ88 Ὀθ6Θη ἤογα γαϊβθα ὈΥ̓͂ ϑοῖῃθ, ο ΟΌϑοῖνθο, 
(ῃδι σοςκβ ψογο ποῖ Καρί ᾿ἴπ «ογιβαίθα, δηά {δῖ 
(πογαίοσγα Ῥοίοσ. οουἹἱὰ ηοΐ ἤρα οπὲ Ἵοὔον. (δ66 
Τὰρσπιῖ, Ηογ. ΗθΡ. δπά Βγπϑιβ ἀ6 τηοτίε ΟἾγιβεῖ, 2, 
6.) Οἰδποῖβ σοηϊαπα (δαὶ 1Π6 γαοέ τοϑίβ ΟἢΪυ οἡ {6 
ΔΌΓΠΟΓΙΥ οὗἁὨ πιοάθγη ὕδειυδ, ἀηἃ τηδὺ ὃὈ6 βυϑρεοίοα ἴο 
δε 4186... δοπια (845 Αἰτπδη δηὰ Ἠοῆτηδη) ᾿πίογρτγοί 
1Π6 ψοτγὰ ποῖ οἵ ἃ οοοσΐ, Ὀιϊ οἵ ἃ Ῥγώοο, οὐ αιο πδη. 
Βαϊ 1158 18 ομέέίηρ ἐδ Κποέ, ψὨ]Ο ἢ πηᾶν, 1 {Π1ηΚ, θ6 
πηςἰ64. Α5 ἴο [ἢ6 ΘΧΔΠΊΡΙ68 ργοήιισθά ὃ Αἰἰπηάπ 
ἔτοτῃ ασθοκ ψυίίογθ, ἤθγα ἀλέκτωρ 51]60}168 ἃ διισοῖ- 
παΐον, ἽΝ οἸ 'ὰ5 ψν6}} γθειηδγκορά, ταὶ (ΠΟΥ ἅγὸ 8οίεἰν 
ἔτοηι ροϑῖβϑ, (0 ρογρθίυδ! ν 86 τηδίδρἤῃογ! 8] 8ρ- 
ΡΘἰδιοη5 Ἰῃβίθδα οἵ ῥγορϑσ οὔ θ8,) ἂπά {Πογϑίογε οδη- 
ποΐῖ ρῥγονα {π6 ροϊηπι. δεὲ Καυίη. ᾿πίγὰ νογ. 7ζ4. Τῇ 
Β0]6οῖ Π88 ὈΘΘἢ δοσυγαίοὶ Υ δηὰ ΠΙΪΠῪ ἀἸϑου5δοὰ ἴῃ 8 
βοραγαίβ ἀϊββογίδιοη ἣ ἘΒεϊδηά, οἵὗὁἩ ψῃϊοἢ {Π6 δύῃ 15 
σίνοη ὈΥ δεποοίίσοη, Ηοτγ. Ποῦ. Βεἰδηὰ ἴδ48 ργονβὰ 
[ἢ {Π6 σοοςΚ πηρῆί ογονν, ποέ ἐπ ἐδ εἰέν, δὰ γοί 
μῈ ᾿ιραγά Ὀγ Ῥϑῖβθσ, βϑρθοῖδ! Υ 85 1Ἢἃ ψ88 ηἰρῆϊ, [86 
βι(υδιοη οἰεναίοά, δηα {{|6Ὲ αἰἸδίδησα βοδγοοὶν [ὉῈΓ 
υπαγεοά ρᾶςοθ5 ἔγοιῃ (Π6 οἰ νν41}15β.0. Οἵ ἰῃς σοοῖϑ8 
ΤΙ] ρἢ  Ὀ6 Κορί 1π {Π6 οἰΤΥ (ἐπ σο0}5) Ὀγ {Π6 ᾿ζοπιδη8. 
Τῇθ βθοοηά σοςκΚ-ΟΓον Πρ ννὰ8 {150}4}}}7 σα] 6 ὦ ἐλῤδ 
οσοοἶ-ογοιοὶησ, κατ ἐξοχὴν. Δίς ἰῇ Μαγκ [8 [ὉΓ ἐκ 
δευτέρου, δηί τρίς 15 ΘΧΡΙΔΙΠ66, 5οηιοὶ ἐξογιρπηιο, ρὲμδ 
δἰπιρίϊοὶ υἱοο, (ἃ σοΥίδιη [ῸΓ δὴ τσογίδι ἢ πα θ 6 Γ.) ἃ8 
1 1 (ὐογ. 12,8. δὸ Ει5.|}). ἃρ. δο}}}. 1.6χ. 8αγ8 τρίς 
15 βθα ἴὉΓ πολλάκις. Αηά (ἢ. [86 βαδιηηρ σοηίΓΑ- 
ἀϊοιίοη Ὀοίψθθοη Μαγκ δηὰ {(ῃ6 οἱμεγ Ενδηρο ἰϑίβ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 γτοιηονθή. ᾿Απαρνήση, ἱ. 6. ““1ἢο ψ 1] ἀθὴγ 
(Πδὺ του] Κηονγαϑὺ Π16 :" 88 [ΚΟ ραγδρἢγα868. 

8δ. Κὰν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν. ΑἸ αἰπιοϑὲ ῥτο- 
νογθῖαὶ ἰογηαΐα; {Π6 ἔοσοθ οὗ νψῃ σῇ 18 ἀσσυγδίοὶΥ 
ἀεἤμηδι ἀηα Π]υβιταῖοὰ τυ Ἔχαπιρθ8 Ὁ Κτθθβ δηά 
γεῖβ. Διγιβίϑοη, ῷ, 17. οὐδὲ δειλὸς, κἀν ἀποθανεῖν ἡμᾶς 
δέῃ. 4085. Δηϊ. 6, 6, 2. προθύμως ἐφέπεσθαι. 2.05. Αηΐ. 
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18,6,8. Κυΐποεὶ οἰΐο8 96η8. 1,δεΐ. 1λιςΐαιι, δ0. δηά 
ΕἸβεῦοσ οἡ Ασγσιβί. Ρ]αῖ. 216. 

86. εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ. ΤΠ6 ψογά 
ὡρίον ἀο68 ποΐ ἀθηοίε (45 τοί.) υἱσιδ, θὰ ἃ σγάαηξο, 

ὑζυδι νι} }]4Δ. [11 ἀοτινοὰ 118 πδηη6 ἔγοιῃ (ἢ 6 ΙΘΌΤ, 
ΟἹΪ-γθββθ5, ψὨϊοῆ ΜΌΓΟ, ΟΓΥἹ δά Ὀδθη, {6 γθ. ὅδ68 
Βοἰδη 8 Ρα]ββϑίϊηθ, δῃὰ 1 ἰρμι, Ηογ. Ηθῦ. (Καϊη.) 

87. ἤρξατο ἀδημονεῖν. ΤΠ ψογὰ ἀδημονεῖν 18 ἃ ΝΘΙῪ 
ΒίΓΟΏΡ;, ἜΧΡΓΘβ8οη ; [ ἀδποίθϑ πλοῦ ἤδη λυπεῖσθαι. 
[18 τοηῃάογοα, δαηιηϊο ἀΉΘΟΥΟ αἰεὶ, διιπιπιο ἨιΥΌΓΟ 
λόγγον ἰΔ ἴα πη ΠΟ ΘΧΔΠΙΠΊΔΓΙ. δθα δρῃοὶ, ΕἸΒΏΘΊγ, 
γνεῖ8, Κγρίκθ, δῃά ὅοῆ!. χ. Τὴ ψογά 18 ἀδγινοα 
ΌὈγ Βοϑ ἴτοπι ἄδος, (αάϊιιπι. [1{ ὀσσυΓγβ ἰη ΗἸρροοτζϑί. 
(οηβυ} Εορβίυβ (ςοη. ΗΙΡΡοοσ. δηα ὅςἢ]. 1,6χ. 

88. περίλυπός. ΤΠ πέρι 18 ἤοΓα ᾿ἰηΐθηβῖνα, 88 ἰῇ 
ΨΘΓῪ ΠΊΔΩΥ ΟἴὮΘΓ σοπΊροι 48, ψὨ]οἢ πηΔῪ Ὀ6 856 6ῃ Ὁ 
(ὐγηϊηρ ἴο δὴν 1 οχίσοη. ὅϑδνεγαὶ Ἔχ 68 ΔΓΘ Ἴ 
ἀυςεα ὃγ {Π6 ῬΠοΙορίϑί8, οὗ ψ μἰοῖ οπ6, Μ1}} ϑυῆςα. 
Ατγίβίοι. ΕΚ. 4, 8. καὶ οὐτ᾽ εὐτοχών περιχαρὴς ἔσται, 
οὐτ᾽ ἀτυχῶν, περίλυπος. 

88. περίλυπος ---- ἕως θανάτου, 1. 6. να]46, λίαν, ΟΥ 
(ἢ) ΟαμρὈ6}}) ἀθϑάϊν. 80 “Ζοῃδβ 4. 9. λελύπημαι 
ἕως θανάτου. 11 18 δεσοιιηίοα ἃ ΗδΌταῖΒπι ὈῪ ΨΟΓΒ(Ὲ8: 
θυΐϊ 1 18 εἰϊοα ίτοπι {πΠ6 Δητποὶ. ατγ. Ὀγ γ᾽ οἰβίβϊη ; 
δΔηα ᾿παδρά 15 ἰουηα 1ἢ τηοβῖ ἰδησιαροβ. Οἡ ἴΠ6 ἢᾶ- 
ἴυγα δηά σδυ868 οὗ {Π18 [δ6]!ρ οὗ Ψ6δ058 τοῦς ἢ 89 
Ὀ6θη ντιίθη, Ὀυΐ Ποιπίηρ' ςογίδιῃ σϑη 6 ἀσίοθγτηϊηθά. 
{π|8 8διηοεῖ αν [ἃ] 300) 6ς, ν ἢ οἢ σδηποί Ὀ6 ΔρΡργοδοῃϑὰ 
ἴοο γανϑγοηῖνυ. Κοδθομογ {π|ὴ Κ8 ταὶ 1 Π48 Ὀθοη 
δι βίο ΟΥΙΪΥ ὑτονοα Ὀγ Καῖ ἴο ἤδνε Ὀδθη ἃ νἱν! ἃ 
96 η86 οὗ [Πα Ὠινίηθ οχθοσγαίίοῃ, δηά οὗ Οοιε πἰάϊηρς 
᾿ἰβ ίδοθ. 6 ΓΘαβοη8Β οὗ (ἢ18 ἀθϑα Υ βοῦγοῦν ἅγθ [8 
βίδίοα Ὀγν Κυΐϊηοεῖ : “ διε δυΐοι ἢ}.8 ἰΔηἴ85 σοπ- 
ΤΟ ΟΠΒ 8Δηϊπ|1} ΟἾΓΙ8[1 ογαηΐ, νΆ ΣΟ πηοάο διυςίδ οἱ 
δοιίδ πηογί!5 18π| 1ρ51 ἰπϑίδης5, σαί πη αἴ πη 4116 ᾿τη- 
Τὰ 6 ητΠ1πΔ ῬΓΘΒΟΏΒΙο, οὐ σὰπΠΊὶ ὈΓΘΟΒΘηΒΙΟη6. Οοη- 
Ἰυποίφ οσορ! διῖοπα5 8185, ᾿ΠΠ ΡΤ Π118 σορίτδιϊο ἀ6 διηϊ- 
σογιπὶ βυογυμῃ 8118, Β 4116 4 1185 αἰβοθϑϑῖο, ἀυδιῖ8- 
(ἰο οἴϊδπὶ δ ἔογι 6 Γ οἵ σοῃδβίδηϊζογ, ργϑοϑθηζθι}.8 ΟΠ]- 
ηἰδ8 οἰδ σΟΓρΡΟΓΙ5 ν᾽ γῖρθυ.8, σα τ 8168 τπηοΓί 4116 
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80 1γ6, ορυβαια ἡποά βυρογαηάιτιπι) οἱ ογδῖ, βιρογδίι- 
τὰ9 οββϑοῖ." Βιυῖ {118 15, 1 σοηςοῖνο, ἴοο σοηδῆρα 84 
νον οὗ {(Π6 581:10]66ῖ, οἡ ψ ΒΟ Με. Μαγκίαπαὰ [85 
ΔὈΪΥ ἐγοαίθα ἴῃ {Π6 ἐΟἸ] ον ηρ τοιηαγκ8, ἰουπὰ 1η 
Βονυοτβ (οη)θεοίυγοβ: “ΤῊ 18 ρθησγα ΝΥ [πίετ- 
Ργοίθα οἵ οὖῦ ϑανιουγβ ργαγίηρ {πὶ ἢ τῖρῇς πο 
ἄϊ6. ὝΑΕὐοἀ ἔογθιὰ 1{ βῃουϊἃ Ὀ6. 30. θη ἢ6 Κηον, 
Δη4 αἰνναγβ ἀδοίαγεά, (ἢδί ἢδ σϑίηθ :πίο ἴπ6 ψου]ά 
ΟΠ Ρυγροβα ἔο αἷθ. Τῇ πιϊϑίακα ἢ88 Ὀδθη οὐἱηρ ἴο 
ἱπιογρεούθγβ ποΐ ἀϊβιϊηρυ ϑηηρ Ὀοίψθθηῃ ποτήριον, 
ψ ἢ ἰοἢ 158 ἴη (Πϊ8 ρ]4ς6, 8ηα βάπτισμα. ΒΥ {(ἢ}18 ἰφέξοῦ 
18 τηϑαηὶ αδαΐἑ, ἃ ἰοῖδ] ἐπιηιογδίοπ ἴῃ [ΠΟ ΟΠ 8, 45 
«οὐδη αἰΐ ἐδδν δίογτης απα τοαῦε5 ἤαυο ροπε ΟὐεΥ πε: 
Ὀγ 1η6 ἔοσιῃθγ, ἃ σηπιαξέον' ρογίίοῃ οἵ αἰβίγεββ, [688 
1τ1ῃ4πη ἀραίῃ. Τῆ6 αἰδιιποίζοη 15 πηδάθ ῇ Μϑῖί. 20, 92. 
8ηα εἰβονθογο; ἀπά ὈΥ αἱἷἱ (6 Ἐνδηρθ 85 ἴῃ (ἢ]8 
Ρἷασθσ. Νον οὐἷἦν δανίουγ παῖ ἢ ἢ π|86} το] τ9 (ο δῆ 
11, 42.) ἐλαὲ Οοὐ αἴιυαψο ἠδαγαὰ ἀΐπι; δὰ τὰ Κηον, 
ἕγοιῃ Ηθρτγ. ὁ, 17. δῃά Κ6 Φ2, 48. τὶ 6 νβᾶβ ἀ6]:- 
νογοά ἴτοι {18 ργεβοηΐ ἐθγγον παῖ 88 ὍΡΟΙ ἈΠ, 
τὰ ιρδίονδε 1 88; θυῖϊ νὰ Κηον ἐπί [6 88 οὶ ἀ6- 
᾿νγεγοα ἔγοηι ἀθαέδ. [1 15 ἀπ σα], ρογμαρϑ, ἴο Κπὸνν 
ὙΠδὺ (ἢ8 ποτήριον Μ88. 566, Ποψονογ, οὐ Ηθθν. ὅ, 
7. νε πιδὺ Ὀ6 Ἄσογίδίῃ ἴσου (ἢ6 οἰγουπιδίδησοβ {Παῖ 
{πότ νὰ 8 Βοιῃθ Πρ ΝΟΓΥ ἐοντὶδίθ ἴῃ 11: δηά δ (δὶ 
{πὴ ζθϑὰβ 88 ΠΟ ΠΊΟΓΕ [ἤδη οη6 Οὗ τι5, 81 ΟἾΪΥῪ 6χ- 
οορίοά. ᾿ΑΒβ [ἰ 18 ποῖ οἰθδγὶυ γονθαὶοα νψῇδὶ ἐδὲς σμρ 
ΑΒ, ἰἴ Β66Π18 ΠΟΐ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ὉΓ υ8 ἰοὸ ΚΠΟΥ δὴν ἢἶιγ- 
[πον τῃδη 1{ ψὰ8 ποῖ ἀδαέἠ: ψὨΪΘΝ 6 ΠΙΔΥῪ δ6 806 
οἵ; δὲ ἰοδϑί, ἴο Ὅη6 Ψγ}ΠῸ 15 ρογβυδάθα οὗ {86 ἰσυΐῃ οὗ 
{Π|8 Ορ᾿πιοη, ἱ ψου]ὰ θ6 δίαδράοπιν ἴο 840 {μδὶ ΟἿΓ 
ϑανίουν ἀμὐδῷ, ἴο: δὍ6 ἀε]νογοὰ ἔγοπι ἀθὰίῃ. [ΙΕ ἰ8 
Ἔχρ αἰπθα ΨΦοἢη 18,11." Ματγκιδηά. β 

(ογίδίη ἰἰ 15, ἐπὶ 1ῃ6 ατοοκ δηά [,ἰϊη Ἐδίθ γα, 
ΜΠΟ86 ΟΡΙΠΙΟΠΒ ΤΠΔΥ Ὀ6 Β6Θη ἴῃ ϑδυϊοοῦβ Τη68. Εο]. Τ. 
2, 1440. δὲ 1619. δὰ Επίῆγπμ. δὰ ὙΠοοργ]. ννἢο 
δάμη {[Π6 ἴδανγ οἵ ἀδθδίἢ ἢ ( γίϑε, τοϑογέ ἰοὸ ἀϊβίϊης- 
[Ἰοἢ8 σῇ σῖ ἴσὰθ Ἰυάρτηθηῦ σαπησί δάιπϊί. Οτίρεῃ, 
(σι Ο. 1, 2. ρ. 77. νουϊὰ τοίδν 1ἴ ἴο ἃ ἰδῆ δγ 8686 οὗ 
ἴΠο086 Ρυη1Βηηηθηΐ8 ν ἰοἢ ἢ6 Κη ψου]ὰ Ὀοίδ] {Π8 
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δονβ ἴῃ σοηβοαυδηςο οὗ {Π6Ὶν Ὀγιηρίηρ Πΐτη ἰο εἰ αςί- 
ἤχίοη. Βυΐ {118 Βθϑῃηβ ἴοο ᾿ΠΠ 6. (ἢγὶϑὲ ἀϊα ποί 
(ϑαγϑ (δὶ νίη) ἔδοϊ ἃ "ουγοσ δ ἀθδί 3: }0]}0, ᾿παϑιηιοἢ 
88 1 8 ἃ Βθρδζγδίιοῃ οὗ 800] δηα Ὀοαγὺ; ὃδυΐ 88 8 
συ Γ86 ἴο ψηϊοἢ 6 ΟΓΟ ΟὈΠΟΧίουϑ, Βθοδι86 (ἢ 6 [οΥ- 
ΤΙ ἀΔ0]6 (τθυηδὶ οὗ οὰ ᾿ψγ858 Ὀείοσο ἢ18 ογθ8, δῃά οὖγ 
ἀϊη8 ΨὮοἢ ποσὰ ἰδιὰ ἀροη Ὦ1Π|Ί, ΒΟΓΟΙΥ ρῥτγοββθα ἢ 15 
βου." 1 Πᾶνα ΟἿΪΥ ἴο 864, πα΄ ἰἢ6 ἀδαάϊν ἤΟΙΤΟΓ, 
580 ρϑίΠοίοδ  γ ἀδβοσιθ6α ἴῃ 1Πς6 δογιρίυγοβ, νγὰ8 ἀουδί- 
1.588 ἃ ςοῃρουηά ἔδο παρ ργοάπςοραά ὈΥ ἃ ναγίοίν οὗ σοὶ 
Πεοίίουϑ8, ψ ΒΙΟΝ ἰἴ γα ργοίδηδ ἴο6 στ] 6] Ὺ ἰο 8οῖν- 
(ἰη͵Ζο,᾿ ἐΠουρἢ 6 ουρὶι ποῦ ἴο ἀουθέ (Πδι τπ6 ψεῖριῖ 
οὗ ΟἿΓ 581η5 (ἢ6Π ργθβϑϑθά ἤδαν}ν ὑροὴ ἤϊπὶ ΨῆΟ 
νοι οἰ] βαίδα ἰο ““ δοθῆ! ἃ ΟἾ7.86 707 τι8. ὁ 

89. προελθὼν---ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον. Ῥυάοί Θδηΐϊηη 
Που 68 ΟΟΥΆΠῚ 8118, ΡΟ 6 8]1186016 ΔΓΘΟΓΙΒ 5]0η18 δἀ- 
[1 115, ογάγο. (Κυῖη.) Μοϑβ δβί οιπὶ βυπηπηᾶ ἀοΠη18- 
810η6 ργδοδπέϊτη. (ῬοΪ 6.) , 

99. εἰ δυνατόν. Κυρκα, οἡ [Κ6 190, 42. Γοηάθγ8 
εἰ Ὀγ᾿μέϊπαηι, Ὀυΐ (48 1 ἀρτοὸ ψ ἢ Κυϊποοὶ ἰη {ΠιηἘ- 
ἴῃς) ψίποι ροοά τοϑβϑοη. [{ 18, βοννανεγ, οὗ πλογθ 
᾿ταρότγίδηςσοα ἴ0 ΘΠ401Γ6, (ἢ ατοια5,) δοιῖυ ἐδὲθ οοῆ- 
ἀξέξοπ ταῦ σοηβίϑι τοϊέἠ τοὐαΐ ὙΠ: ἴῃ 1Π6 ΡάΓΆ}16] 
ΡῬΆββαρε οἵ Μαχγῖκ, “" τὸ {π66 41} {π]|ρ5 ἃγθ ροββιῦ]ο ὃ 
να τηιιϑῖ (Δ ϑννεγβ Οτοί 5) ΓΟσὰγ ἰο ἰηδί 61. Κηονη 
ἀϊδιποιϊίο οὗ ἴΠ6 βοῆοοΐβ, πδπιαῖγ, θείνψθθη ᾿ἢδὶ 18 
ἸΠΊΡΟΒΒ1016 »}67᾽ 56, Δηἀ Ψἢδῖ 18 1ΠΠΡΌ5510]6 ἦοο υοἱ τἰἴο 
»αοίο. ΝΟΥ͂ }εό' 86 ποιῃίηρ᾽ [5 πῃ ροϑβϑίῖ6 ψ ἢ Οοά, 
δχοθρῖ 86 ἢ {ΠῚ Πρ8 ἃ8 8Γ6 1π (Ποιηβοῖὶνοβ ᾿ΠσΟὨβιϑίθηϊ, 
ΟΥ 686 ἃγα γαρυρηδηΐ ἴο {πΠ6 Π) νίηθ ἡδίαγο. Οὧΐ 84- 
νου {Ππογθίογθ, ὈΥ δυνατόν, ΤΠ 688 (0 βΑγ, “1 τἢγ ἀ6- 
οἴθ68 ρϑῦῃξ {πᾶί [ΠΥ ΡΊΟΓΥ δηά [Ππ βαἰναίίοῃ οὗ πηθη 
δῃοια, ὈῪ ΔΩΥ οΟἴδιοτ πιοάθ, 6 Θαυ ΠΥ ρτοιηοίεά, 

89. παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτηρίον τ. ΓΠ6 ψορά πα- 
ρελθεῖν 6 υϑ6α ἰῃ ἃ ρλνδίοαί 86η86, οὗ ἃ εὐρ οὗ ν]ηθ, 
ὅζο, σαΓΓΙΘα ραδέ ΔῊΥ ΟΠΘ, αἱ ἃ Ὀδηαιιεῖ. 80 Απδογθοη 
ἂρ. Βερ. Ἐρὶςΐ. 41. παρέρχεται; μὴ κάτεχε. ῬΪδιι. 
Ῥριβ. ὅδ, 2, 42. οἰγοιυηθσ τ} 88 η}----ἰΓΔηβοαί. Ηδχγο, 
ον ΝΟΥ, ἰ{ 15 υϑοα ἤρυγαίνεῖὶν ; 45 οἴδη 1 ἴῃ6 Ηδθ- 
Ὀτον ἩΓΙΈΘΓΒ, 48 ζ06Γ, 49, 12. 15. 61, 22. δηῃὰ βοιηδί! 68 
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{π6 ατοοκ ομθ8. ϑοπιο ΘΧΔΠΊΡΓ68 ΤΊΔΥ Ὀ6 566η ἴῃ Ρᾶ- 
Ἰαϊγεῖ ; ἰο ψιοῃ 1 δάὰ {π6 ἰο!]ονίηρ ΠΟΌ]6 ραβϑαρο 
οὔ ΖΦ. "γ}]. Αραιη. 1860. ΒΙοπιῆ. ὑπερδικώς μὲν οὖν 
Τοσώνδε κρατῆρ᾽ ἐν δόμοις κακῶν ὅδε Πλήσας ἀραίων, αὐ- 
τὸς ἐκπίνει μολών. δ 18 ἤογα ἀθϑιρηδίθα ὈΥ ποτή- 
ριον ᾿88 Ὀδοη ἀϊβριυίοα. ΒΒ οΒΘηΠΉΆ]]6Γ δχρίδίηβ 11 
“ὁ ΘΙ ΡΡ]ΠΙ οἴ πὶ νἱ ἴδ Ὁ] ἰπλὰ πὶ εἴ 5: ν 1581 π|0π|, Οπλ ΟΠΊὨΪ 
σθΏσθγο σοπίμιπΊ γι) σγαν 58:28 Ὁ}ΠῚ ΔΟΘΓΌ1551Π|8- 
τυμπηαι6." Τῇηδί «6808 8ιοι!α οἢ 80 ἀνία Δῃ σσοαϑίοη 
Πᾶνα [60 ἐγόπιοῦ ΜὮΘΓΕ 18 (ἢ6 ψοηάογ Ηδ ἢδά ἴο 
δοῆϊονο ἃ ψόοσκ οὗ {Π6 πηοϑβύ πηοπηθηΐουϑβ ΠδίυΓΟ, ἔΓΟΠῚ 
δ Ιοἢ ἀδροπάρά 16 5βαἰναίίοη οὗὅὁὨ [ἢ6 ψ Πο]6 δυπίδῃ 
τᾶςθ, [6 Γαι βϑίοη οὗ 51η5, {πΠ6 [αἴὰγα ργορδραῖοη οὗ 
τοὶ ρίοη, δηὰ {π6 ᾿Ἰηδθϊ [68 οὗὨ [ῃΠ6 πδνν ΘΟΟΠΟΠΊΥ, ἄτα. 
[τ βδθιῃ8 ἴο ἢν θδθϑὴ {Π6 ἰηξθηίξοη οὗ {π6 ΑἸπρὶ 
{πδϊ .65118 βῃουϊά δα! δ ]6 15 ῬΌΓΘ βρισιῖ ψ ἢ 4} {868 
ΡΓδβθηΐ ροόύοιβ οὗ θοὰγν δηῃᾶ πιπά, ἰῃαὶ ψὰ πιρῃξ 
[Π6ησ6 Ιδαγη (Πδὲ 6 νοϊαηταγν τπηοῦ ἀθαίῃ. (Βοβθῃ.) 
τ 18 Ψ6]}] γεπηδυκοα ὈΥῪ Και ποι: “« ΤΓ ἴῃ οπάυσίηρ; οἅ- 
Ἰατο 168 8580 (οΥΓὉ]6 ἴο Πῖπὶ, 658 δα Ὀοίγαγθα ἢο 
δε ηρ οὗὨ δΔηχί θυ δηὰ ἰγθηοῦγ, ἰΠΕΥ ὮΟ 80 ἱγγα- 
(ΟΠ 8}}}7 ὮΘΓΘ ἀσου86 ἢΠἰπὶ οὗ ἱποοηββϑίθηογ, τῖρἢςϊ να 
[λϑθηδα οἡ ἢϊπὰ [Πῃ6 οὔάαγρο οὗ ζαπαξϊοῖδηι." [ἴ τΙΔΥ 
566 ἀοιδίι} (8ϑαγ5 ατοῖ.) μοῦ ΠῈΓ οὐγ 1 ογά, ὈΥ τὸ 
ποτήριον, Δάνοτγίβ ἴο ᾿πηηϊηθηΐ ἀδαῖῃ, οὔ (πδΐ ΠΟΓΙΓΟΙ 
ψν ὨΙ ἢ ἢ5 τηϊηἀ τ[Π6η 6]. Βυΐ 1 δῖῃ ᾿Ἰηο]]Π6α [0 ρῥτε- 
ἔογ {16 ἔογπιθσ. [{ οἴη ᾿ρρθη5 ἰῃμαῇ οἠθ ἀοαδβ ἃ 
τπίηρ; ἑκὼν ἀέκοντι θυμώ, ἢᾶν, ἴῃ Δοσοπιρ 5ῃϊηρ᾽ 41} [τκκ- 
ΒΟΙΏ6 ΔΗ͂ΆΙΓΒ, Μγ6 ΠΊΔΥ ρογοεῖνα ἃ Κιπὰ οἵ πιϊχϑὰ δο- 
[10η (48 σγίβίουβ ἰθγιὴβ 11), ] ἢ 6 Θχθιρ ῆ65 ὈγῪ 
(ῃ6 σ8868 οἵ ἃ πηΔη, ψῇο, ἰΠοιρ ἢ ̓ὸ πιδὺ νψ Ἰβἢ ἴο βᾶνθ᾽ 
[18 ργοροσγίυ, γϑί σἢιι588 ἴο βϑιιϑίδι η [Πδΐ 1058. 1 ΟΥΘΓ 
ἰο ἃνογῖ ἃ ἵνοῦβα δνι]. [{{τῃογοϑίογο ἀθαίῃ, σοπ)οϊπϑὰ 
ἢ Πσηοιην, 6 ΓΘ αἰοπο σοηβιάεγοα, (ΟΠ γιβῖ, ὈὉγ [ἢ 6 
1ηδιϊποῖϊνα ἔδο!ηρ οὗ οἵἷἵγ ἢδίαγα, απ άοι θέον ψουϊά 
αν νυ ἰ8η6 ἴο ἀδοϊπο 1. Βαϊ, σοηῃβιἀογίηρ {Ππ6 ἀ6- 
οΓθεΒ οὗ [18 Εδίῃθγ, ἢ ποῖ ἀν Πρ ὴ]γ Ὀδοδηια ομο- 
ἀιοηῦ ονθὴ υηΐο εδαίῃ ; δηὰ {ἢ} 6, "“ τοι ἢ ἃ 
80η, ἰοαγηριὶ ορϑάϊθηοθ ἔγτοπῃ [ῃΠ6 {πὶ ηρ8 νη οὶ ἢΘ 
βιογοα," 
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89. οὐχ εἷς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. Οαΐἴακεον Αἀ, Μίβον. 
ἢδ5 ρίνεῃ ΠΊΔΏΥ 81Π|1}8Γ ΘΧΔΠΊΡΪ658 οἵ γο]]ρίουβ δοααυϊ- 
Θβσθης6 1η {π6 ν}}} οὗ σοά. Με. ΒΌΙΚΙΟΥ 4150 ἢ859 ρτο- 
ἀιισοα οπα ἔγοπι Ερίςίθδίι8, οὗ ψ ῇ]οἢ (Π6 ΓΟ]] ον ηρ 15 
{Π6 8Β6η86: “1 παν βυλ]θεϊοα τὴν ν1}} το {Πδὲ οὗ αοα. 
Π)οΘ68 Π6 ν}}} [ἢ 1 βῃου ἃ 6 81. Κ οἵα ἕδνου ἢ' 1 ν}}} 
1 ἴοο. [2068 ἢ6,᾿" ἄτα. β 

40. οὕτως οὐκ ἰσχύδατε --- ἐμοῦ; Οὕτως, δἰεοῖπρ, 
κα εἶτα, Δηα 'δοῦ!6 ΟἿ ΘΓ ρδιυίοἶο8, 15 80 Ἰοϊηθα ψ ἢ 
Ἰηογγορδίογιθβ, ἃ5 ἰο ἀθηοίθ ΟΠ ογ τηϊχοα ψ}} σοη- 
ϑιΓ6. Ευϊῆγηῃ. [ἢ8 ρΔΓΔΡΏΓΑΒ68, “ γα σοι 5θ6 δηά 
Θοηρσαρθα ἴο α6 νυ π|6, ἀπά οδῇ γα ποὶ τυαέοὐ δΔῃ 
ἢοὰγ ψ τ πιὸ ἢ 866 6485. Ρἢ. ὅς. δὸ Ψιγρ. “ἤ η. 
4, δ00. “ῬὈοίο8 ἢος 800 οᾶϑὺ ἀἰΠΟΟΘΓΘ ΒΟΠ,Π11Π) ἢ 
οι. 1]. β. 28. εοα ὃγ Υ εἴ8. 

41. γρηγορεῖτε, καὶ πρ.---πειρασμόν. ἘΜ ΠΥ ΠΊ18 ρᾶ- 
ΓΑΡὮΓΑΒ65, ““Ττιδί ηοΐ Ιη ες ΠΟΙ ΘΓ Δ Κ6 
τοδί ργοιη5685, δι 06 ν]ρη]]δη ]ν διίζθηςινα [0 γουτγ- 
Βεῖνεβ, δηἀ ῥγᾶν (δῖ, ὅς. Ηὖ α͵βο βχαρἰδίηϑβ σξειρασ- 
μόν ὮδΓα, τὸν τῆς ἀρνήσεως, (παῖ οὗ ἀδηγ]ηρ {Π61Γ πη858- 
(ογ, ψ ῃϊοἢ, πονγανοσ, βΒ6ο8 ἰοο [᾿Ἰπηϊ6 ἃ 86η86. 1 
85 Ὀδοη νν6}} ορβεογνθά ὃν Οτοίμιβ, (ῃδὲ (Ἤγιβί ἀ068 
ποί ἀϊγεοῖ {π6πὶ ἰο ῥγὰν ἰο αοάἄ (Παὶ πο ἰεοιηρίδέοη 
τρὶς 858} {Ππ 66, (ὨΙςἢ, σοηδιἀσγίηρ [ἢ6 58:1{8- 
(Ἰοἢ ἴῃ ψ Ὠοἢ (ΠΟΥ ογθ ἐο 6 ρῥαςαά, ννὰ8 Ἰπη)ρο581- 
016), θυῖ ἐμπίπτειν ἴαΣτα ἀδηοίθϑ (88 ἴῃ 1 ΤΊηι. 6, 9.) 
ἐμιπιου σὶ, δασομηιδονθ. δὸ Ἐπί. ΤὨρορῆ. δηά [εἰ- 
ἄοτα ὄὀχρίαίη ᾿ καταποθῆναι : ἢ 45[ οὗὁὨ ψνῇ ΟΠ) πηᾶ κ6 8 
ΒΟΠΊ6 ΠΙςΘ, 8η4, 85 1 {π1ηκ, ἔδης αι] ἀἰβιποι 08 Ὀ6- 
ἵἴνθοη ἐμπίπτειν Δηα εἰσελθεῖν. (ΟΠ δῖ 1πβίγυοίβ {Ποῖ 
ἴο0 ὈΓΑΥ {πὲ βοπιθ᾽ ΘΧΕΓΔΟΓΟΙΉΔΓΥ 8ρ:Γἰ18] 888]8ἴδηοΘ 
ἴησις θ6 οχιθηάρά ἴο {Π6π|, ὈὉΥῚ ννίοβα βυρρογί (ἢθῪ 
ἸΏΔΥ "οΐ ρίνα ΨΔΥ (0 {Π6 458840{58 οἵἩ ἰεπιρίδιίοη. 80 
4αἰ50 Ριβοδίογ, οβθημῃ. Κυΐϊη. ὅ66 ΠΊΟΓΘ Οἢ [ἰἢ6 5686 
οὗ {686 ΟΣ 5 ἢ ποία οἡ Μδῖίίῃ. 6, 18. 

41. τὸ μὲν πνεῦμα---ἀσθενής, 1. 6. 15 ἴοο ψΘα]ς ἔογ (Π6 
δυβίαϊηἰηρ Οὗ βυςοῦ ἃ νεϊρίιῖ. Α φοοά ιυἱέ{ 1 Κπον γ6 
ἢν, δῃηά ἃ ργοπιρίτιάἀθ ἴο υπάογρο 41} ἀδῆρογϑ Ψ ἢ 
π|6. Βυΐ (Π6 Ὀοαγ ἰ8 ψ θα ῖ,, (Π6 8οι}} Β6ῃ51{1ν6, Δ ἢΟΥ- 
τοηΐ οἵ ἰτοιῦ]θ, δηά ποῖ γϑδά!]ν βιιθηλϊδϑίνθ ἴο (Π6 ἀο- 

ΝΟΙ,. 1. ΦΗ 
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τηϊηΐοη οἵ γθαϑοη. Ὑπογοίογα ψδϊοῆ δηα ῬΓΑΥῪ ἴον ἀἱ- 
νίηθ βϑυσσουγ. 866 τογα ἴῃ πα δχοοι]θηΐ ποίθ οὗ 
τοί 8, ΝΟ ΝΘΓῪ ΔΡροϑιίθ Υ οἰΐθβ ϑίδι:: ΤΟ. 8, 
γ89. Οαλ] «γίυβ ἐγαρι!!θηαιθ σης σΟΓΙΡΟΓΙΒ ὕϑι1πὶ ἀδ- 
βουζογθη δηϊηΐ. [1 ςοίδη. Τίαρ. 606. ψυχὴ μὲν οὖν μοὶ 
καὶ προθυμία παρὰ Δέμας δὲ νωθρὸν οὐχ᾽ ὑπηρετεῖ πό- 
θοις. Ηαε]ϊοάον. 4., 2]. εἶδες ἂν καὶ πρεσβύτου πρὸς τὸ 
γῆρας μάχην, καὶ ὥσπεο ἕλκουσαν τὸ σώμα τὴν διάνοιαν, 
καὶ ὀνειδιϑομένην τὴν ἀσθένειαν, ὑπὸ τῆς προθυμίας. 

48. ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. ϑοπιθ βᾶγ (45 Μαϊἀοηδίὶ!, 
Ι,.. Βγυρ. δηὰ ατοίϊ8), ψ ἢ σηίοῦ : οἴμογβ (85 Ηδη- 
τηοηα, οβοηῃ. δηὰ Κυϊηοθ]), νι} δέθορ ; ψ]]ςἢ 
866 Π|8 ὈΙΓοίδσα]6. ΟΥ̓ {18 βοπηβ δχδιῃρ 68 ἃ ῥτγο- 
ἀποεά ὑγ Υεί8. Κγρὶκ. δηα Ραϊαῖγεῖ. [{ πηὰν ϑυἢςο 
ἴο βἰδίθ, {αὶ ἴπΠ6 ψογάὰ βαρύνω 18 ἴῃ (ῃ6 (ἸΔ551ς8] 
ὙΥΓΙΘΙΒ. τηόγο ἰϑιαἰίψ ἀρρ]]οἀ ἴο ἃ ρεγδοι ἰῇδη ἰο ἃ 
ἐπίησ. Υεῖ ἴῃ Ἐμπτρ. Αἰἱς. 885. να ᾿ανθ σκότεινον 
ὄμμα μου βαρύνεται, ἀῃὰ ἴῃ ΡΏ!]. 1080. πάρεις βεβαρη- 
μένους τοὺς ὀφθαλμοὺς. [ἀνγ, Ον!ἃ, δηὰ δίδί5, ἰᾶνα 
δγαῦυο5 οσμίος, ἰ. 6. δΟΉ1Π0. 

45. καθεύδετε τὸ λοιπὸν, καὶ ἀναπαύεσθες. Μαηγ ἿἸη- 
ἰογργοίθιβ (88 Η. δίθρῃ. δίαγοι, ΟἸαγκ, Μανικίαηά, 
ΘΠ] Θυδηθγ, δηὰ [{Π61Ὁ) ἰαΚα (6 τὸ λοιπὸν ἔογ αάλεις, 
Δη4 τεσαγά [6 βΒθῃίθηςα ἃ8 Ἰηἰουγοραίῖνα. δ Κυρκ. 
δηὦ Κιορβ. Κυϊποοὶ δηά ᾿βοβθῃμλ } 6 δοσοὰηΐ κα- 
θεύδετε Δα ἀν. ἃ8 Ψηδί ἅγὸ οδ]] θα ἐπιρογαίυθ5 ρογηιὲδ- 
δίυδ; (866 δίοτγ, ΟΌ59. )ἀά Αηδρ. 1068.) 4. ἀ. Ῥεῖ πη6 ]1- 
σα )4Π1| (οτγιηῖγα οἷ αι! ΘΘΟ6ΓΘ, νοϑί ΓΙ 5. ν1ρ}}}18 ΠΟῚ 8π|- 
ΡΙ᾿ι5 ΟΡ 8 68ϑῖ. Βυῖ {{||8 866Π18 10 σιιγία:} [Π6 5686. 
Α σθηβοΓο, ΟΥ̓ 88 ΓΟΔ8Π), 185 σουσ σά πηάογ {Π6 ψ ογά8, 
ΜΙ σἢ 18 ΝΟΓΥ ΝΝ6}1 ρδγαρ] γαϑοὰ ὃγ ἘΠ ΠΥ πλῖ 5 {Π8: 
4. ἃ. βίποα γοῖι ἤανα ἐδ Κὰγ [16 ἃ ἰο ναίςϊ, βίθερ 
οη (Π6 γεϑ8έ οὗ ἐδι6 ἐΐπιθ, δῃ ἃ ἰκ6 γουτ γοϑϑί, ἐξ ψοῖι σαΉ. 

45. ἤγγικεν ἡ ὥρα. "ΓΠ18. 158. Ψ6}} Ἔχρδἰπθὰ Ὀγ Εα- 
{ΠΥ πλ1ι15, ἡ ὥρα τῆς προδοσίας. ΤΉΘΗ [Π6 καὶ βρη 68 
1η τοὐϊοἶ, οὐ τοὐϊθη, ὈΥ ννμαΐ βοῖηθ ἴθγπὶ δὴ Ἠβδθτγαίβι : 
υυΐ 80 Ατ᾽θε 4. 2, 148. Β. οὐ πολὺς χρόνος διεγένετο καὶ 
ἐκώλυον ; Δη4 οὗ {Π|5 086 {Π6Γ6 ἃγ6 ἰηβίδηςθϑ ἰη Τῆυ- 
ογά 465. 

45. εἰς χεῖρας ἁμαοτωλών. Τῆο56 Οτοίι5 ἰηΐοῦ- 
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[ [η6 Ἐλοπηδη5 (48 ἢ δαί 68) : Καϊηο6} (1655 Ρτὸ- 
Δ0]γ), (ἢ 6 6 'ν8. 
47. ἰδοὺ, ᾿Ιούδας. ε. τ. ὃ. ““Ἰλ 65 αἰτοςί5ϑ:πηἃ δά ᾿τηο πῃ 

81} 1615 51}, Ὀγανιίογ οὐ ῃμαὲὸ, 51ηὴ6 Θχαρρογδίοηθ ᾿ 
Ρτγοροηίτυγ." (1 .) δίπλα γ οχδιρ]ε5 ἰγοῦὴ [ἢ6 
ΟἸΙ4 5516 4] νει ἴογβ ἀγα ργοάἀπορα Ὀγ Εδρι!εὶ. 

47. ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρών καὶ ξύλων. ΒΥ {688 
8ΓΟ ἀσβισηδίοα ἐμηιμἐξμαῦν ΜΨΘΆΡΟΙ8, 806} 858 οἷ108 
διὰ ροΐθ8. ὅδ66 2.08. Β. ὅ, 8,1. Τδΐ {Πα ν ψνἢο θΟΓΘ 
{Π6 πὰ Ψ γα ποὶ ἤοπιαὴ δοία θυ ἈρΡΌΘ ΔΓ (5 γ5 Κι.) 
ἔτοηι {πΠ686 ἀΓ8. Τῆ6 εγοιυά (45 δίοἱΖ δηὰ Κυϊηοοὶ 

. {Π10Κ) "νοῦ Ἱρπογδηΐ τυἦο νγὰ8 ἴο Ὁ6 Δρργθεῃθηαβα, 
40. κατεφίλησεν αὐτόν. δ εἰΞίοϊη ΘΧρἑΔ1Πη8, υϑἦθ- 

πιοηΐον οἐ αγοΐὰ ἀδοδοιμίαξιιδ 65 [. Δ ἃ οἰζα5 ἔγοπὶ Χ ΘΠΟΡΉἢ. 
ὡς τοὺς μὲν καλοὺς Φιλήσοντος μου, τοὺς δ᾽ ἀγαθοὺς κατα- 
Φιλήσοντος. 80 δίοοκ, Βυοσδθογ, ΓΓονναῖοσ. Αηά, ἰη- 
ἀδοϑά, ἰὼ {ἰὸ ΟἸαϑϑισαὶ νειίοτ {Π6 κατὰ οἴϊθηῃ Θχογῖϑ 
80 ἰηἰδηβῖνα ἴοόσοθ (866 1,οχ. Χϑρη.) Βαΐ ἴῃ (6 
δορί. δηὰ Ναὸν Γοβίδμηθηΐ 1 Γαι θητν δα 8 Π1{{|6 
ἴο {Π6 586η586. Φιλέω οἰϊοῃ 5β,ρῃιῆθβ ἴο ϑδαῤμέθ, ἃ8. ἸῺ 
Αὐν. Ερ. 4,11, 4. : 

ες ὅ0, ἑταῖρε. δροΐζοη ἰγοηίοα! , ΟΥ 5 ΓΟ ΒΟΥ, (48 
Οαπιρῦ6}} δηα (5455 {Π1η}κ ; σογίδι Ϊν (45 1,.. Βγυρ.) 
ΓΟΡΓΟΔΟ  ΓὯ]γ. Μδϑην ᾿ἰθαγηθα πιθη τηθηίζοηρα ἢ 
ὙγοΙ δπὰ Κορϑοδογ ἴα 1 ἴον ἰδεῖ ρέο; (Δ ἃ 80 5. ], 
1,.6χ.) Βιυῖ, ἢονανοῦ {(Π18 186 ΙΠΔΥ Πᾶνα ρῥγοναι θα 
δΔιηοηρ 1Π6 ΟἸ 5816 4] ψγίεγβ, 1 ἀο ποὶ ἢηά [1 ἴῃ (ἢ6 
Ηε]]δϑηϊβίῖςσ. [διη ἰῃο] θα ἴο ἀρτθ ψἢ Ηρδυμηδη 
«ηἀὦ Κυϊηοοὶ, ψῆο ἴακα 1{ [ῸΓ ἃ σοπηηηοη Ὁτπὶ οἵ δή- 
ἄγθβ5; 85 ἴῃ Μαίι)ν. 20, 18. ἑταῖρε, οὐκ ἀδικώ σε,  ὮΘΓΘ 
886 Κυΐϊη. 

δ0. ἐφ᾽ ᾧ πάρει; Μδηγ ΜϑΝ. τγοδᾶ ὅ, νον 18 οοη- 
Βειηοὰ Ὀγ αἰπηοϑί 4}} Υ εἰβίβι ἢ 8. οἱϊδίίοὔϑ. ὅ66 Κδ- 
Ρ 16], ΕἸ8Βηθν, δηἀ Το ϑηθγ. 1 {Π|6856 ἔδνν ψογ 8 (58 γ8 
Κοβϑηπλ} 6.) ΟΠ γιϑὲ θοιἢ βιηϊϊ68 [Π6 σοηδοίθηςα οὗ 
{Π6 ρΡαογβάίϊοιυβ νυγοίος, δΔη4 βῇον" 1156] ἃ καρδιογνώσ - 
της. Πάρει 15 ΜΤΟΠΡῚΥ ἰγδηϑἰδίεα αάε5 Ὦγ Εγϑβηι. δηὰ 
δομπιά. Ὅῆδ Νυΐϊρσαῖα ἢα8 σογγθοῖΥ γθηαογρα ἰἴ τυ6- 
"ἰδεῖ, 80 Τηυογά. ἄς. Υ̓ εἰβίθιη οἰἴ68 δἃῃ Δρροϑιΐθ 
ραβϑβᾶρσε ἔτοιη (6 Απί]οἱ. 1, 42, ἃ. Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποις 

Φηῃ ῷ 
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φύσις χαλεπώτερον εὗρεν ἀνθρώπου καθαρὰν ψευδομένου 
φιλίαν. Οὐ γὰρ ἔθ᾽ ὡς ἐχθρὸν προφυλάσσομεθ᾽, ἀλλ᾽ ἀγα- 
πώντες ὡς φίλον, ἐν τούτω πλεῖονα βλάπτομεθα. 

ὅ0. ἐπέβαλον τὰς χεῖρας. 80 208. 1. 60. εὔθυς μοι 
τᾶς χεῖρας ἐπέβαλλον. 

51. ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν, ἃ ἴατρα Κηϊδ (45 ατοί.), 
ΟΓ (845 δαί. 46 ὕσιισο, 380, {Π|0Κ5}, τῃ6 ἔδγγιπ ἰδῆ σδς 
Ἰαῖιιπ), ρἰδηιπι οἵ αἰγίπαι6 δοῖθπὶ Πα ΌΘΠ8; ΡΟΓΠΔΡ58 ἴΐ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 ταηάογοα ομέίαϑϑ οὐ λαημον (21. Ν. Η. 8, 8. 
Ηοπ. 1]. γ. 271.),,ὄ ϑιιοσἢ 48 {γᾶν ί οσβ ἴῃ Ζψυάδ ποι 
ἴο σλιτΥ δθομί Πθιη Τ[ῸΓ Β6Οι ΓΙ ἀραϊηδί {Π6 Γοῦ ΓΒ, 
ὅς. ψῇῆο τΠ6η [ηΐεβιοα (ἢ6 σουηΐγγ. ὅδε 908. Β.1, 2, 
12, (ΜιοΪν86|15.) 

δ1. ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. Πα ψογὰ ἀθηοίθβ απ“ 
,ζετγτο, Ὀὰΐϊ Θβρθοῖ! γ αἀπιρμέαγο. 80 υἀππἢ 18. 8. δηὰ 
1 Μᾶςο. 7, 47. [{15 ποῖ, ἢονθνοσ, ἃ τηογο Ηο]]6η18- 
{ἰὸ Ρῇγαβθ. (αϑϑίσδὶ δχϑιηρ 68 ἃγα ρτοάπςοά ὈΥῪ 
Οὐδ 8ογ δηα Ραϊαϊγοῖ. δὸ {Π6 1,δι1η μεν ο, ἃ5 ἴῃ (Ιο. 
Ἐρ. δά . Ετγαδί, ᾧ, 11. ““ διγίσυϊαπὶ δυΐδγγα πΊογά!οι8 
δὈϑίι 1586 1. ΕἼΟΙΏ 8 σοιῃράγίβοη, Πονανοσ, οἵ {}}}8 
Ραβϑᾶρα ψ ἢ (Πα οὗ 1 ΦΦ, 61. ἀψάμενος τοῦ ὦτι 
ἰάσατο αὐτὸν, ΚοΞΘὨΙ]1ΟΓ δηά Κυϊηοοὶ (ὨιηκΚ {παῖ (6 
ϑρῃηϊβοδίίοη οὗἁ {1ὸ ψοτγά ἀφαιρέω 8 ποί ἴο 6 ἴοο 
τυ 0ἢ }» 65564, ἴοτ {ΠῈ ΘΔΓ Β66πη8 ἴο αν δυαηρ ὈΥ {Π6 
5κίη. δας Πυρουθο 1 4] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉΒ ἃΓα ραγραίια ]}Υ 
86 ἴῃ ΡΟρΡυΪΑΓ ΡΠ γαβθοΪ ορῪ, [Π6 ἔογοα οὗ ψῇ]οἢ 18 
Ρου δου Υ τ ἀογβίοοά. 

δ4. ἀπόστρεψόν σου τὴν μ. ε. τ. τ. α. Ήοηι. Οὐ. 10, 
58. ἀλλ᾽ ἀγε δὴ κολεῖν μὲν ἄορ θέν. (ΟἬτοη. 21, 27. 
δ. πᾶντες--- ἀπολοῦνται. ϑοιηθ (48 Βοβοηπι. δέτὶ- 

βεῖ, δηὰ (0]455) γϑίδσ [686 ψογά8 ἰο Ολγιβε᾽ 5 αἱδβοὶρίδς, 
88 ἃ ἀιγθοίίζοη (ο δὐοϑίδίη τοι ρεναίθ ἀνθηροιηθηΐ, 
δΔηἀ Θϑρθοίδ! γ ἰγοῦμ γοϑιίβίδησθ ἴο {π6 τηὰρἰβίγδαίθ. 
((οπηρᾶγο Ἰλοπι. 18,1. Μαίι}ι. ὅδ, 39.) Οἰδοσβ ἴο 1116 
“ειυδ, α. ἃ. Οο(ἶ νν1}} ρᾳπ!8}} {Π 686 βδηρτ ηΓΥ ψγθίς 65, 
ὙΠΟ 51.4}} {Πθιηβοῖνοβ θ6 ἰδίῃ, Τὸ Ηἰπὶ {μδγοίογα 
ἰδανα νϑθηρβϑδηςθ.᾽ δὸ Οτοί. Ευΐῆγαι. ΤἈΘοΟρΡΏνΪ. 
Οὐρ. ὅς. Κυΐηποεὶ υπάἀογβίδη 8 1 48 ἃ ργονεῖθ ἰάκοη 
ἴτῸπι σοπηΠοἢ [1{8, ἴῃ (ἢ]8 56η86 : ““ὙΠοβθ6 ΨΠ0 Μ}}} 
ἀοΐδηιὶ {Παπηβεῖνοβ ὈῪ (ἢ βινογὰ τῇδυ ρϑσγίδιι ὈῪ 186 
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δ ογ. Βαϊ (ἢ18 Β66π|8 ἴοο ᾿ἰηἸ 6 ἃ δη ἱπίογρτγαίδίοη. 
Ι δη 1ηο] δα (ο δοοθάθ ἴο [86 ορ!πϊοη οὗ Οτοίϊυ, ἴο 
ὍΠΟ56 ΝΘΙῪ σορίουβ ἀϊϑουβδίοη οὗἉ (18 Π16 5110} 1 τηυϑί 
ΓΟίδγ (Π6 Γοδάθγ. 

ὅ8. δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων. Νοί ἔνεῖνα, ΟἾΪΥ 
([η6 παιηθογ οὗ ἴΠ6 ΑΡροβι 68), θυΐύ ἔνοῖνα ἰερίοῃβ. 
Ιη {Π18 (δι ογαγ}8 {ΠῚ ΚΒ τΠ δι [Π6Γ6 18 δῇ 8} 810 ἴο 
τῃ6 πα γ ΜΙ Οἢ, διιοηρ ([Π6 Βοιηδη8, οΥπηθα ἃ γο- 
ΒΌΪΑΥ ἈΓΠΙΥ. 

δὅ4. πώς--- γενέσθαι, η. ἀἃ. “16 Ῥγορἢοίβ πᾶνα ῥγαϑ- 
ἀϊςοι64 {πὲ 1 (ῃ6 Μρφββιδῇ πιιβϑῖ, ἰῃ ογάογ ἴο {πΠ6 ῥσγο- 
πηυ]ραίίοη δα ργοραραίίοη οὗὨ (τι16 γο] !ρίοη, βι}ἘΕῖδι 
νδγίοιι8 σα]διη 165 δηα ἄσαί(ῃ 156].,ἔ Ηον ἤθη οδῃ 
{159 ργοάϊοιτίοη θ6 1 6]|1|6ὰ θὰ Ὀγ τὴν ἀθαῖῃ," ὍΠΐβ 
ψ85 8814 [ον {ἢ6 σοῃβοϊδίοῃ οὐἁ (ἢ 50 10}65, δῃ ἃ ἔῸγ 
1Π61Γ δάϊηοηπιίίοη, 1686 {Π6Ὺ βῃου !ὰ ὃ6 οἰϊδηάοά δ (ἢ6 
νίαν οὗ [118 οδἰδη 168 δηά ἄρα. (Βοβοππ, δηά 
Κιπμη.) ' 

δδ. ἐκαθιϑόμην διδάσκων. ΨατΌα πὶ ΤὈΓΠΊδ5 ῥΓῸ νοσθο 
ζθηογβ. (Κυῖη.) ΤῊΙ5 15 8414 δ᾽σηαηέου, [ῸΓ ἰθδο ἢ Γβ 
Ραογίογμθϑά {τοῖν οσα δι[ἢρ᾿ ; ψ ΠΗ ςἢ οὐβίοπι 18 ψ 6}} 
ἩΠυβίγαιοα ἔγοπι 6151} ΔΙ αυ 65 ὈῪ ΒιιοοΓ. 

ὅδ. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με, η. ἀ. “Ὀινίης Ῥτγον!- 
ἄφηςα ἐἤσδη ᾿ἰηἀογίησ Ψηδῇ 1 πον, ἢ 115 ΟὟ ν 1586 
σοι Π868, ρΡΟΓΠ 18." (ΟτΟοῖ.) 

δὅ0., πάντες---ἔφυγον, ρίογίημο; ἃ8 Μαϊάοπαι!, ΤἼθο- 
ΒΥ δε; Δη4 Βρ. Βατγτιηρίοη (80. Βονγεῖ), Ψ ἢΟ οἱ 68 

οῃ. Ερῃ. Ἰ. 2, 86. καὶ πάντας τε ἀπέκτεινεν" ὀλίγους 
δὲ καὶ ϑώντας ἔλαβε, μόνος δὲ ἠδονήθη διαφονεῖν, ν᾽ ΘΓ 
σοτγοοίΐ ἠδυνήθη διαφυγεῖν. Βιιΐ {Π6Γ6 56 6Π|8 Π0 γΓρᾶβοηῃ 
ἤθγ ἰο τεβογέ ἴο [ἢ}]8 Ἰηξογργοίδιιοη. Α1} (ῃ6 Αμοβ- 
(165 αὐ ξνοέ Π6ἀ, (πΠουρῇ Ρείδγ δηὰ ψοδη αἰπγοβί ἱπηπη6- 
ἀϊδίο!γ γοϊαγηθά. Ὅὕῆα Αροϑβϑί!θβ, γθιηδγκβ οβ. ψγθγοὸ 
βίγιιοΚ ψ ἢ} σοηδίογηδίίοη δὲ βθαοίηρ ἐδαέ (Κα ρίασθ 
ψ ΠΙοὗ {Π6γΥ ᾿ϊΔἀ ΠΕν ΘΓ Βυρροβθα σου]ά ἤᾶρρθη. (ἢ τὶβὲ 
Ῥογι 64 {Π|8 (βαγ5 Ποάάτγιαρθ), (Παΐ να τηϊρῆς ἰθάγη 
πού ἴο ἀδρεπὰ ἴοο σοῃβαάθης! Υ οἡ {6 ἐγ η ἀ8}1ρ0 οὗ 
1Π6 νϑΓῪ εβί οὗ πηθῃ. 

δθ. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵ. π. α. γ. τ. π.- ““Ὀυΐί, 1 
τοροδί, {118 41} Ὠαρρθηθά, ἄς. παῖ {Π686 ἃγθ 
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(Π6 νοτγάβ8 οὐ Ολγὶδί, ποΐ, 45 βϑο!α ἴᾶνο (πουρδῖ, οὗὅἁ 
1[Π6 υαησοίδέ, ἰ5 οἶδας ἔγοπιὶ Μαγκ. (Κυ!η.) 

δ7. ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφον. Τῇ νεῦῦ ἀπάγω 18 ἃ 
ψογὰ Δρργορηδία ἴο ἰθδά!ηρ ἘΝ ΟὯ6 ἴο {γῖαὶ ΟΥΙ 6 Χθ- 
ουΐοη. ὅδε Ηδγροοτζαί. ἃρ. δ᾽  οἴδ' [{ 18, πόονανοσ, 
οὗ σοπβοαθθηοα ἴὸ ποίϊσα ψῆδὶ δρρΡθδ18 ἃ αἰ νου Υ͂ 
Ὀοίνθοῃ {}18 ράβϑ8ᾶρα δηὰ (Πδί οἵ Φοῆηῃ 18, 18. ψ ἤθγα 
11 5 8814 {π4| ἢ6 νν88 ἴακοη ἢιϑί ἰο Ηδηδη, {Π6 [Διο γ- 
ἰη«ἰανν οὗ (δίρῆδϑ. ΟἿ ἢ νᾶγίουβ πιοάδ8 οἵ γϑπηον- 
ἱηρ {Π18 ἀἸβοίθραηογ, ἰἢδῖ, 1 {Π|0Κ, 866 π8 {Π6 τηοϑί 
88 {15[Δοῖο ῦ Πν ΓΟΡγαϑθηΐβ {πᾶΐ «Ψ906809 ψὰ8 ἢγϑδί 
τἀ Κοη ἴο Εἰ ἐν ἴο ἀο πϊπὶ Βοηου, δηιὲὶ {Ππᾶΐϊ 6 ννὰ8 
ἀείαϊποά δὲ Ηδιπδη᾽8 ἤου8ϑ6 ον ψἢ}]6 (ῃ6 δυνῃθ- 
ἀγίη ννὰ8 ςοἸ]]θοιησ : {πὰ Μαίον, {πογοίογο, 
Μαρῖκ δπὰ 1μΚα6, Ραββα Ὀγ {{|15 οἰγευπηδίαποθ οὐ ἢ18 
θεῖησ ἰαΚαη ἰο Ηδπιδῃ, θθοῦῦβα ποίμίηρ ἰοοῖκ ρμἷδοθ 
{πποῦα οί Πν οἱ γοιηασκ. [Ιἢ 20. 18, 24. ἀπέστειλε 
5Βῃου ἃ 06 σοηάογρα λαά β86ηῖ. (8ε6. Μαίῇ. 14, 8.) 
Ψοδη ἰδ ἱογροίίθη, δὲ 18, 14. ἴο τοπγαγκ {πᾶ ᾿65115 
νγὰϑ δα ἔγοπῃ {Π6 ἢοιι86 οὗ Ηδιηηδῃ ἴο (δι ρῇῆδβ : ὑι 
ἤθη ἰι6 αἰϊογσναγάϑ, δἱ νου. 15----23. ἢδά μη ἘΡαΝ νι ἢδί 
ψὰ5 ἀ40Πη6 δ ἴῃ ἤου56, Γεθ θγίηρ 1ξ, 6 δα 48 (ἢ 6 
οἰγοιπηϑίδηςσα δ΄ νϑῦ86 94. Κυϊηοε!ὶ. 

58. ἀπὺ μακρόθεν. ΟΥ̓́ΓΠ]58 βοτί οἵ ρ]αοηδβπ, ἢ] Οἢ 
οἴϊδη οσσυγβ ᾿ῷ τΠ6 Ο. ΤῊ δχδίρ]ο8 ἃγα ρίνθη ὈῪ 
γνεοῖϑ. 80 «80 ἀπὸ τῆλε οἱ ἀπὸ τηλοῦ: δηὰ 1η [,Αἰϊη 
ἀβ Ἰοῆσθ. δὸ δεἴβ. οἰϊθβ Νορεῖί. 8, 17. [πηρογαΐο- 
Τα ναὶ ἱρπονάσυπ) 68. νοοιἔδγαγὶ 46 ἰοηρθ. ὅδὸ αἷϑο 
τΠ6 Ηοῦτγον ΤΓΤΏ. 

δὅ9. ἐβήτουν ψευδομαρτυρίαν. ϑδῖηςα [ἢ 686 {Πϊηρ8 ΨΟΓΘ 
ἄοπα ἴῃ (Π6 πη! 4416 οὗ [Π6 πἰρῃΐ, [Π6γὸ ννὰ8 ἢ0 ὀρρογ- 
[ΠΥ ἴο δεοῖ ομέ νι ὶπθββαεβ. Βυΐ [8186 νυ [Π65568 
ΜΘΓΘ ΔΙΓΘΔΩΥ δἱ ἤδη, βυρθογηρά ἔον (ἢ 6 ὙΘΥῪ ρα ΓρΟΒβΘ 
οὗ δοουϑίηρ «.68118 ἃ8 ἃ ἀ68ρ͵86Γ οὗ {π6 ιν! ηθ ἼΡΘΩ 
8Δη4 ἃ Ὀ]αβρῆθπιογ. (Βοβθηπι.) (ἀγοί 8 γειηαγκϑε {Π8ῖ 
{Π6 δχδιηιηδίίοη 88 (ΠΠΚα (Π6 ἀνακρίσις οὗ {1τἢ6 
Οὐοθκβ) βϑιμαϊουϑν οοηϊεῖνροά, {πὶ (ΠΟΥ πιρἢς εἰ Ἰοὶς 
ἔτοιῃη (ἢ 6 νυ Π658568 ϑοιηθ (ἢ ηρ; ν Οἢ τσ ογ πληδίρ 
εβυ8. Ηδ οὔϑβοτγνεβ ἴοο (δαὶ ἐπδΐ βδογί οἵ δχδπιἰηᾶ- 
(οη ἀρροηάδ τηὰοἢ ἀροη 16 ΡγΟΡΥ οὗ τῃς ΨΦυάρρ, 
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δΔηἢ ρίνοβ σγοαΐ δήνδηϊαρα οὐ {Π6 ἱπποςθηΐ. 
Ατηοηρϑβί {π6 96 νν5, ἴῃ ργοβθουτίηρ [8136 ργορῃοίβ, οἵ 
᾿ϑοάυσοιβ οὗ {Π6 ρϑθορίθ, 10 Ψὰ8 80 ἔδγ ἰανίωῃ! ἴο ἂν 
ΔΩΥ {Πίηρ;, ΓΓΙ16 ΟΥ̓ (486, (ἢ ΠΟ πηδὴ ψὰ8 ρογηη 6 
ἴο Δρρθᾶγ ἱπ (ἢοὶγ ἀείβηςο. (ατοῖ.) ΤἬΘΥ ἀϊά 118 
Ῥτοίβββοαϊν, (βϑαγ8 Ηδιητηοηα) Ὀεοαυβα {παν ἢδά γο- 
ΒΟΪνοα ΡΟ ἢ 8 ἀδϑίγιςιϊίοη. Βυΐ 1 ψουὰ γαίπογ 
δοσθάβ ἰο 1η6 ορίπίοῃ οὗ 1... Βγιρ. ψῆο ΟΌβΟΓνΘ8, 
“{ῃδι τῃ6 Ενδηρο 5 834γ5 ζαΐδο, τἰνουσ (ΠΟῪ Ῥγο- 
[β5βθᾷ ἴο βθοῖὶς ἐγμθ τυϊέηο5505." Ηρα 6 ΠΊΑΥ ΔΡΙΪΥ 
ΔΡΌΪΥ {Π6 ψογά8 οἵ [ν. 88, 46. ““Νέεο δοσιιβᾶῖοσγ δριὰά 
Φυά!ςε8 ᾿πΐἴδηϑοβ ἀθοσγαῖ." Οἡ ψευδοπρομαρτυρία 568 
Ρο]]υχ, 6, 15. : 

60. καὶ οὐχ εὗρον. ἼΠ686 ψΟΓάβ ἀγα ποῖ ϑδιηρονμ- 
οἵδ, ἃ8 ΠΊΔΏΥ ΒΌΡΡ0Ο86. ΤΟΥ ἢᾶνο θΘοη νψο]} ἀείδηαοα 
Ὁγ Κυϊποοῖ; ψίιο οὔβογνθϑ, “Πεϊονι τηδἷα ρτϑιη- 
τη δῦ σοτιπὶ 864}1{88, 4111 51:12 01οΠ {15 ἀἸσ᾿Ἰοη15 Ν. Τὶ 
ΟΠ ΓΔΓΟΠΟΠπΊ Ὠδρογθηΐ." 

61. δύναμαι----Θεοῦ. ὙΠΟΥ Πδά ἴῃ νῖονν {π6 ψοναβ 
οἵ (μεῖβε (9... 2, 19.) λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, ΡΟΙΠΕΙΉΡ᾽ 
ἢ τἢ6 ἤηροῦ ἴο 18 θοᾶν, υἱϊ, ὈΥ 5100 ΓΘ 581 ηρ᾽ {Π|6 
δοίοη, ἴῃ6 ψνογὰ8 τηῖρῇξ θ6 τηἀογδίοοα οἵ {Π6 (δπ)- 
Ρἷθ. Τῇο οχργθοβϑίοη Τορ|ο οὗ (ὐοά νν88 δῃ 118118] 
ΡΟΓΡ  γαβθ. δὸ Κυϊποοὶ, ἹΠΘορἢΥ]. ἀπά ΤΠ γτη. 

61. διὰ τριῶν ἡμερῶν, αὐέογ' ἐΐτοε ἄαν5, οὐ ἐδ ἐλὶτα 
ἄαψ. ὅ6ε δρῃοὶ. εἰϑίθίῃ οἴϊ68 βχϑιηρ]65 οὗ {18 
ἔγοπι ἴη6 (ΟἸ 991 σὰ] ντιίοσβ. 28. Ν. Η. 18, 42. 14. 
γ. Ῥηπ]. 2, 470. 1, 8025. Ιβοοσ. Ασοδιάδῃ),. δηή τϑ- 
πλΓΚΒ: “ΝΟῊ τηλρὶ5 σοηῇοϊίΓ ΟΧ ἢ 18 νΘΓΌ 15, «6811Π| 
βϑιηθί ἰρϑι1π| ΟΧΟΙ 8556, 4118 ΠῈ 561} 6 1ρ511πῚ ΟΟςΟΙα1550.᾿" 

6ς, 68. Το Ηἰρἢ Ῥγιθϑὲ υβοά {π6 [ΟΠ] ον ηρ ἔογιη 
οὗ ἀχογο βπι), ἴῃ ογάθσ ἴἰο ρογίυσ δηά τουτὶ ν «(068115, 
δΔηά δος βοπιθι πίη ἔγοιῃ [γ18 ποι ἢ] οἢ τϊρσἢΐ 
ΓγΊΠογ οΠπηηδία ἢϊη. (Κιυϊπ.) .688.5 νγὰ8, ἤονγονθσγ, 
8:16 ηΐ; ἴον {Π6 σῆαγραβ οὗὁἩ [Π6 νυ] 65565 ΨΈΓΘ 510 ἢ ἃ8 
ποραρά ῃο0 τγο[ιςαἰοη, Θβρθοῖα  ν οΐοσγα γἄσο8 Ψῆο 
ἢδἀά ργεάοίογπιίποα ἰο πα ΠίπῚ Βυλν, Δη μι ἢΪπὶ 
ἴο ἄραι ἢ. Ευϊῃγπαβ: βλέπων τὸ δικαστήριον παρά- 
νομον, ἐώκει γὰρ ληστῶν κριτηοίω. [{ὀν 8 σοΓίΔΙΗΪΥ ἃ 
τὰπλ] τὐᾶγΥ δηά νἱοϊοηΐ ργοσθοάϊηρ. ὙΠΘΥ πιεί (ο- 
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θοίμογ, ποί ἰο ἐγῳ πῖπ|, θυ το πα ἀὲπι βυϊίέν. Νον 
{η6 ΗἸΡὮ Ρῥγίθβϑί, οννογ, αἸβίγαβεηρ {Π|6 ταϑ ΠΟΥ 
οὗ οἴουθ, δῃά ΘαΓΥ οἱ εἶν, δοίβ δῖ οῆςθ ἰδ ρᾶρς 
οἵ δοσυϑβογ δηά Ἰυάρο. (Κυϊη.) Ὑεἰβίθιη οἰθ8 Ὁ γι- 
σεη, (. (μά. 869. ἡ παρὰ ταῖς μάστιξι καὶ ταῖς πολ- 
λαῖς αἰκίαις αὐτοῦ σιωπὴ παντὸς τοῦ ἐν ἕλλησιν ἐν περισ- 
τάσεσι τυγχάνοντος φθεγξαμένου μᾶλλον ἐνέδειξε καρτε- 
ρίαν καὶ ὑπομονὴν. 

08. ἐξορκίϑω σε. 5 5Βρῃ168 ξο πιαΐθ ἔο δισοαν, ἰο 
δὲπά ὃψ ἐδθ ομγδὸ οὐ ἐδθ 7,αιν, ΟΥ, ἃ8 Μ6 54 Υ, 0 διῦθαῦ α 
εὐἱέποδ5. ἴῃ 1Ππ|π8ἰΓαςοη οὗ {Π|686 86 868, ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ 
"1 ὭΔΥ Ὀ6 β56θὴ ἴηὴ ΄είβ8. δηὰ Κιοῦβ, ἰακϑρη 
τοι {Π|0 (5516 4] τυγιῖθγϑ; δηὰ αἷ8ο ἔγοιῃ ἴῃ Ο. 
ὈΥ Ηδπιηοηά. Τῇ ψογά, ἐπογαίογε, ᾿ππρ] θὰ δ 
Θτοογαξοη, νΝΝ]}16]} ννὰ5 {ΘΓ ΌΥ ἀδηοιιηςσρα ἀρδιηϑί (ἢ 6 
Ῥοιβοῦ 1 6 ἀϊὰ ποῖ βρθὰκ δη4 δῆϑνϑδγ ἱγαὶν ; δηά ιἴ 
ννὰ8 Τπουρῇϊ ἰο πα [ἢ6 ρϑίβοῃ [8 δα]υγοα, 89 
γπμοὖ αα ὁ λδ λαά ἐακοη αη οαἐΐ, (19 (γὶδί, ψῆο 
Πδὰ οίογα μοϊὰ ἢϊ5 βϑᾶςθ, ποιὺ {Π|η (5 ΠῚ Π]56}} θοιπά 
ἴο δηϑν6ῖ,) δῃ {6 δϑψο (δι1ι8 Γοίυγηθα τν88 
{Πουρ] δῃ ἀηδισοῦ μροη οαΐΐ. Αἴα196 ὁπ6 ννὰ8 ροχ- 
7υγγ, πα ἃ τγϑίιβα] [0 ΔΠΒΨΟΣΓ Ψνὰ8 ἱπίογργείθα 88 
σὰ]. ΤἼ ἀοομδαέέυε οἵ [Π6 ρΡογβοη δά) ιγθα 15 Β0Π16- 
{1π|68 Οπιϊέίθα, 858 15 αἰ8ο {ῃΠ6 πᾶπια οὐ {π6 ΠοΙΥ 
ΒΟΓ Ὁγ. ζμοη δαργ 5866, [815 ἸΔιζ6Γ 18. δἰ πο Γ ρὰΐ 
ἴῃ δη δοσυβαίϊνα, ἀδρθηάϊηρ οἡ κατὰ, (ψῇϊςἢ 15 {86 
σᾶ86 θοίῇ 1ῃ {Π6 (Ἰαββίσδὶ δπᾶὰ Ηδ]] θη βιὶς τγιύθγϑ,) 
ΟΓ ΜΙ ἃ κατὰ δΔηἀ ἃ σαηϊῖνα, ἡ ἢΙΟἢ 18 σΠ ΘΗ σοη- 
βηρά ἴο {Π6 Ἰαΐίογ. [{ 18 4180 αυοίοά ἔγοαι ΡΉ1]ο, ὉγῪ 
Κτερ8. ΤΠ6 ψογά 185, πηόγθονθσ, ποῖ αἰ νναυβ (0 Ὀ6 
Ιηἰοτργοίθαά ἴῃ (ἢ6 βέγιοῖ 586η86 οὗ αάγμγο, οδέονίο,. 
ΒΟΠΊΘΕΙΠ168 ΟἸΪΥ ἴἢ (Ππαΐ οὗ Λογέογ, γορο, ἴῃ ΨὨϊοἢ 
8686 1 ψου!]ὰ ἴδ Κα 1 ἴῃ 1 ΤῊ 688. ὅ, 27. ὀρκίϑω ὑμᾶς 
τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν κι τ. λ. ΑΠπὰ ἴῃ 
9οβερῆ. 929, 88. καὶ δὴ ὀρκίφϑω ὑμᾶς ὦ Τ᾿, μηδὲν ἐπι- 
κρύψασθαι τῆς ἀληθείας, λέγειν δὲ κι τ. λ. [Ιη οὔκ ]ἸΔη- 
βαδρα, {Π6 ψοτὰ θηέγεαΐ 18 Βοιηθί Πη68 υϑεα ἴῃ ἃ ΨΔΥ͂ 
μ Β1Π}1}Ὁ 10 (Π|8 δοσορίδίίοη. 

. σὺ εἶπας. Α ἴοτγηι οὗ τοβρϑοί} δῆβνα δπά 
ΙΩοααβί δϑ8βθηΐ. δὸ Ελιέγμ). τὸ σὺν λέγεις, καὶ τὸ σὰ 
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εἴπας, καὶ τοιαῦτα ὁμολογία τις ἐστὶν ἀνεπίληπτος, καὶ 
μεστὴ μετριοφροσύνης. δ66 ποῖθ Οἡ 27, 12. Τῇ 88- 
96 ηΐ ἰ8 Π6γ σογγορθογαίθα νη} ἃ βοϊθ πη ργεαϊοιοη. 

64. ἀπ’ ἄρτι. ἘΘ1ΠΥ πλῖ5 ᾿88 ΤΊ ΏΓΠΥ ΘΧρ αἰ πϑὰ (ἢ 18 
μετὰ μίκρον, Δῃα Κυΐη. ροδέδαο, ποῆ Ἰέα ηκνμἰίο ροδέ, 
8005 Σ ΜὮΏΪΟΙ 18 σοηῆγπιθα ὈΥ [Κα 22, 69. ἀπὸ τοῦ 
νυν. 

64. ὄψεσθε----ἀνθρώπου, ἰ. 6. οι ΜΗ] 8οοη 566 (Π16) 
α86 ἐδε “Μοδαιαΐ, βιιιπηρ, ἕο. Ὑου Ψ}}} Κπον, δὰ 
͵κεοἰ Ὁγ ἐὴε εεοίδ, (πατηθῖν, ἴῃ ἴῃ ἀδϑίγυσίοη οὗ 
γΟῸΓ ἴθ ρ]6 δη4 εἰν, 8δηὰ ἴῃ ἰῃ6 τ οὗ γουγ σουῃ- 
[ΓΥ.) (ἢδἱ 1 πὶ 6 ψῆσοιῃ {π6 Βγορῇθίβ ἢανα ἀθβογι θά 
88 ἃ ρίογίοιιβ Μοῃδγοῆ. 

04. καθήμενον ἐκ δεξιών τῆς δυνάμεως. ΒΥ τῆς δυνά- 
μεως τηῦϑί ΡῈ υπάογϑίοοα ἐλε «Αἰπλϊσἠέψ, ἴῃ 6 ϑουθ- 
γείρη Ποὶέψ. Οὐοιηραγα 2 Ροί.1, 8. 850 αἷ8ο0 {6 υἱϑ 
ἀϊυϊπα ἴῃ ΕΟἸσοσο. Τοῦ Θεοῦ 15 ἴἰο 06 ᾿παργείοοῦ;. 
νι ἢ οἢ 15 δρρέϊοαά ἴῃ ΤΚα 2, 69. ἀηα βοιηθί! 68 ἴῃ. 
ΡΗΠο ΨΦυάεδουβΒ. Οη {πὸ ρίγαβθ, ἔρχομαι ἐπὶ τῶν νεῷε- 
λῶν, 866 ὨοΐδΘ Οἡ 24, 80. Τἢ!5 γγὰ8 {γἰρὶν {]Η]16α : 
ἢγϑί, ΌῪ 16 πι!ϑϑίοη οὔ 6 Ηοἷγ ϑριγιῖ; βεοοηάϊνυ, 1ῃ 
ἃ τηυςἢ ργοδίογ ἄθριβθ, ΌῪ (06 δάνθηϊΐ οὗ (ἢ γίϑι ἰο 
ἴδκθ νϑηρϑθᾶῆσθ οἡ (6 ον; {πιγάϊν, δηά Ἵοπι- 
Ρἰείεϊγ, ν}}} 16 ΡῈ 116 ἀ αἱ {π6 ἀδν οἵ γιάρτηδηΐ.. 

θ5. διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὑτοῦ, πε Ἡϊρῆ Ρείεϑβέ, 
ΤΠ ΒΚΊΏρ᾽ 15 ]ΟΥ ὑπάθσ {Π6 Βοιηίδποα οὗ ρίουβ ἢοτγ- 
ΤΟΥ δηὰ ἢοῖὶν τη! ρηδίοη, δὲ πθαγίηρ Ὀ]ΑΒΡΠΘΙΏΥ, 
τϑηβ 8 νεϑί. Τηβ γοπάϊπρ ὁ βαγπιθπέδ, Ἀτλοηρ 
6 δηοϊθηΐβ, δοσοιηρϑηϊθα τηοϑὲ οἵ (ἢ νἱοϊοηΐ ρ88- 
5]0η5, 5116} 885 δῆρογ, ἱπα!ρηδίοη, δηἋ ΘΒΡρθΟΙ ΔΙ νΥ͂ 
τοῦ. 866 ἀδίοσρ δηά ΝιοοΪαὶ ἐδ μοί Ἠοῦν. 22, 11, 

ξρηῖε αν {πουρῃς (Πδὲ 1Ἢ ψὰ8 7)ογδιάήάδη ἴο τΠ6 
Ἠϊρὰ Ῥυϊοβεβίβι Βυῖ ἴῃ ῥτομιθιοη ἢδα γϑίδσθηςσθ 
ΟὨΪΥ ἰο ργϊυαέε ἀπ ἔμχῃεγαὶ ἰαπηθηΐδίοη, ποΐ ἴο ρτιοῖ 
ἴον ρυθ]ῖς οαἰαιηϊγ, οὐ ἱπάϊ!ρηδίίοη δἱ ὈΪΑΒρἤθιηΥ. 
Εογ τῃδῖ, ἰπ {Π6 ἔὈγπιογ ο86, ΗἸΡἢ Ῥηοβίβ ἠσά αἴόοτε- 
ἐΐπιο τϑὴϊ {Π61Ὁ ναβίπηθηΐβ, 18 μ͵δίη ἔγοπι 1 Μδος. 11, 
71. 7059. Β. 2, 15, 4. ΌΥ ψὨοῆ Ἰ4ϑὲ ρᾶβϑβδαρθ, ΜῈ 866 
τἢδὲ {πΠ6 γοηἀίηρ νγὰβ σοιππηθ ποθ οὐ {παῖ ρατί ψ οὶ 
οονογοά {Π6 Ὀγεδβϑί. δ0 2,86 γ}]. ἴῃ 18 Ῥθγβ. 85 ΜῈ} 
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Τοργοβοηϊοα ΧΟΓΧΘΒ 88 γοπηρ᾽ ἢ158 νοϑὶ (πγουρῇ στοῦ, 
80 «α'8δο ΡΒ ρρΙά68 ἀρ. Ρὶυΐϊ. Βοπηοῖσ. 12. Δι᾿ ὅν 
ἀσεβοῦντα ὁ πέπλος ἐῤῥάγη μέσος. Απὰ Αρρίδη. Τ΄ 2, 
806, 78. καὶ τὴν ἐσθῆτα κατεῤῥήξετο ὁ Πομπηΐος. ὅδ66 
αἶβο Βᾶγῃοβ οὔ Ευσιρ. ἰοη. 1208. Αῃά 80 Ον!άὰ.. 
Ἡετοις. 1δ, 122. ““Ετδη ἰδοοσο ρϑοΐῃβ δρογίδ βϊηυ." 
Απὰά 6, 27. ““γοξίηιι8 ΘΧΙΪα], {πη]ςΊ8Β4116 ἃ ΡῬΘοΐογο 
πυρι15. Βυΐ, τη ἐλ1τδ σᾶ86, (45 6 ἃγὰ 10] Ὁγ {Π6 
ἘΔΌΡΙΠΙσοΑΙ] υυυέθγβ,} (Π6 Ργιθϑὺ 8 θουπά ἴο ἴθϑγ [}18 
γοϑβί αὖ πιο, Δα 84} {πὶ λεαγαά δίαφρἤεπιῃ ουθη γο- 
ἰαέοά ψοτα Ὀουπὰ ἴο γϑηὰ {Π6ὶγ νοϑίβ ἔγοπὶ [Π6 20} 0 
ἐλ δοέέοπι. Τἤθβα ἱμάτια οὗ ἴπΠ6 ΗἸΡΙ Ῥεγιθδίβ 6 γα 
ἃ ρα{ίϊεηι ἀιὰ τὰ ηϊς5,  ] ]οἢ Ὡδοα ποῖ, μονθνοσ, Ὀ6 
ὑπαογβίοοά 88 σγίοἷ “γολίογαΐϊοαΐ ΤοΟῦ68: ἴογ Βγδαυη 
46 νοϑί. βᾶσοσ. Ηθῦσγ. 88 βῇῆονῃ παῖ, οὐὔἱὐ οὗ {Π6 
1ΘπΊ0 16, 8η4 ἴῃ {πο ῖγ ρτγιναίθ ἀνθ]! ηρβ, ἴῃ6 ΗἸρΡΗ 
Ργιϑϑίβ υϑοα ἃ ἀγθ58 πο ἠπθγοηΐ τοι {πᾶΐ οὗ (ἢ6 
οἰμοὺ ενν8. (Καυΐποοὶ Κι, ὟΥ εἰβίθιη, ΟΕ δηά 
Κοσδοδου.) 

66. ἔνοχος θανάτου ἐστί. ΤἼΘ ψογὰ ἔνοχος, ψΠΙοἢ 15 
ἀετνοα ἔγοπΊ ἃ 5:1|114ὉΓ 86η86 1 ἐνέχομενος 510 1865 
ῬΓΟΡΟεν λεία 7αδί, Ὀοιηὰᾶ ; (48 ἱἰπ Ηδτγούοι. 6, δ6. 
ΓΙ] η6 ἔσηπετι;) ὑκῖ ΒΘΟΟΠαΪγ, ἴῃ ἃ τηθϑίδρῃογῖοδὶ 
86η86, διε )εοέ ἐο, οὐποκχίοιιΣ ἰθ.υ 80 Ἠδβυοῇ. ὑπεύθυνος, 
[0 18 βΒοπηθί!πη65 564 ψις τὴ6 ἄδίινο, ἃ5 ἰὴ Μαί((ἢ. 
ὅ,.91. ὃς 22. (ἀρηο68. 926, 11.; δὲ οἴδοσ {1π|68 ψ ἢ {Π6 
Βοηϊνθ, ἃ5 ὦ {Π6 ῥγθβθηΐ ρᾶββϑαρθ, δη4 Μακ 8, 20. 
14,04. ΤὨϊγαϊγ, 10 ἀδηῃοίεβ ὑπαίτιος, σε έῳ, σΠἢ 
1Π6 ψοπιέϊυθ οΥ' ἀσομδαξίυο, 1 ΟΥ ΜΠ ουΐ ἃ ρταρο-. 
8110, Ψ ΏΘΓΘ {Π6 σαηϊῖνα ὈΘᾶγβ (ἢ6 56η86 ““γεβρεοῖ- 
ἱη5." Τἤυ5 Ρ]αίο 46 1μορίθυ5, οἰϊοά "γ Ὁγ. Ον η, 
τῶν βαιαίων ἔνοχος ἔστω. Ἠδηςα πᾶν ὑα ἀεοίδηδεοά 

᾿ς {δ6 σοιῃμηοη τοδάϊηρ 1 Πίοη. Ηδὶ. 1, 810,. 85. 
αἰτίους τε εἶναι ---- ἀπολωλέκι,  ΠΘΓΘ 8016 ἙοΠ]ΘοἴαΓΘ 

ἀξίους, θυ αἰτίους 15 ἔῃοΓΘ Ῥαΐ [Ὸγ ὑπαιτίους, ἃ βιρηῆ- 
σϑί!οη ηοῦ πη γεααθηΐ 1 {ἰἸ6 ΑΕς τ 618, (866 [μ6Χ. 
ΧΟΠΟΡἢ.) δηὰ 4150 [ουαπά ἴῃ ΠΠ]οπηοσ. 

[η ογἱπιϊπαίίοης τοιοῦ τοραταάεά οϊϊοίοη, ἰῇθτα 
νγὰ8 51}}} Ἰϑῆς ἴο {η6 76ν5 ἃ ρονγογ οὗ σδριἰ8] ριηίβῃ- 
τηρηΐβ. Υδῖ (ΠΥ Ψεγο Ἔχρθοίβά ἴο βοηςζ {Πο86 ψ]οΣὰ 
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(ἢ6 ϑδαπῃοάτγιη δα οσοηάοιμηηρά ἰο {π6 Ῥηγοσμναίον, 
ἴῃ ογάογ [παἰ ἢ6 πηὶσῃς σοπῆτγιῃ (86 βοηΐθηςα ". ἴη 
ΟΥΪΠ165, πόνον σ, ρογίδιπἰηρ ἴο [π6 ἔαδα (ιωϑατὶδ πια- 
")οδέαπ, (ΠΥ δὰ πὸ Ρμοιῦθν οὐ ἰδ απά ἀεαέξ. ΤῊϊ5-186 
Βοιηδῃ8 ἰῇ ΘΥΘΟΓΥ Ῥγονίηςσθ γϑβεγνθα ἴο {μϑῃηβεῖνοβ. 
ψιάο 9οβθρῃ. Β. 6, ὅ, 8. ἀπά Μιοῖνδοὶ. οὐ (δρίίαὶ 
Ῥαῃιβημηδηΐβ, ἴῃ ἰΐ6 δυ!ὶορσ. (Οὐομπιθηί. 4, 281]. 
(Κυϊη.) Τὴθ ρδθδ τυ οὗ δίαδρλομιν νἃ8β δίοπίηρ. 
Βυι (πὲ τηοάθ οἵἉ ριτ 5 πηθηΐ τηρ]ΐ, ἢ {Π|18 ᾿πδίδηςο, 
ἰᾶνθ Ὄχοϊϊοιὶ ἃ ὰυ]. Τὴ ϑδαημράγιμ, {Πογοίοσγο, 
ΓΟΒΟΪνοα ἴο ρογβυδάθ ΡιΪδία ἴο 16εἰ 6505 θ6 ογμοϊβοα, 
88 θαΐηρ' Δα. Δ ΠΥ δι θηδῦϊα ἰο {Π6 ρϑηδ ιν ἰαδῶ πια- 
76βἰαϊϊδ. . 

67. ἐνέπτυσαν εἷς τι πια. Α παῖῖκ {ἢ15 οὗ {Π6 οχ- 
ἰγεηηθϑί σοηςθῃρί, 8Δη4 αν θῇ δ ογγθηοθ. Ετο ἰἢ6 
ὈΠΠΘΟΘΒΘΑΓΠΥ ὨΙΙΠΊΘΓΟΙΒ ΘΧΔΙΏΡ68 οὗὁὨ [ἢ]18 ουβίοῃι ἴῃ 
ν᾽ εἰϑἰοίη 1 ηδβϑά οηΐν οἰϊθ οῃβ, δηά {πὰ τηόγοὶν ἔγοτη 
18 ΡΓΟΒΘΏ Ωρ; Β0Π16 51Π}1|]Γὶ γ 10 [Π6 ο486 οὗ οἷιῦγ Ε6- 
ἀδοπιοσ. δοηθοδ ἀθα (οηϑοὶ. 18. Θθυσαθδίυ ΑἸ Θη 18 
Δα Βυρ 0] οἰιπὶ “4.ἰδέί65, εὐἱ αυΐβαιια οσσυτγγογαῖ ἀδ- 
}ισίοθαῦ οσυ]οβ, οἱ ἱῃρϑη!βοοῦδῖ, πο ἰδηηθδη) ἴῃ 
ὨουΠ 6 πη) 1υβἴπηι, 564 ἰδηᾳυδηη ἴῃ “ἡρδαηπι 10.511 {|Δπὴ 
δΔηϊπηδαάνογίογοίιγ. [Ιηνδηΐι8 οϑί ἰδῃηθη, φιὶ ἐπ ζα- 
οἷθηι 67μ5 ᾿πϑρμογοέ ---- ΔῸ 1}}} αἰ γϑίογϑις ἬΠΝΝ οἱ 
ΒΌΌΓΤΙ ΔΘ 5 αἱΐ, σ. Ρ]ιυΐαγοῆ, 2, 189. α. τ θη] 0}8 
(ῃαῇ ψῇρη Ῥηοοσίοη νγ»8 ἰδ ἴο Ἔβχβουςοῃ, Οη6 8ραΐ ἰπ 
ἢ15 ἔδοθ, δῇ 1ηΠαΠρΡΉ ΠΥ ψν ἢ] ἢ νν88 480 οἤδγθα το ]1)1ο- 
Β6η68 8Δη6 ἰο (ἰδίο, ἃ85 να ἰθδᾶσῃ ἔγομη δϑηθοὰ 46 [τγᾶ, 
8, 838. | 

67. ἐκολάφισαν---ἐῤῥάπισαν. δ66 ποία οἡ Μεαίῃ. ὅ, 
399θ.0 Τηθ αἰἤδγθησθ [ἢ βρῃιποδίίοη 18, (δὶ {116 
ΤΟΥΠΊΟΓ ἀοϑιρηδίοβ ἃ ἐλιαρ νι {(μ6 ἢδϑι, (Π6 Ἰαίτοῦ 8 
δίαρ “ἢ ἰἢ6 ρῥαΐπὶ οὗ ("6 δηά. ΤὮ!]85 πμᾶ8 Ὀδθη 
(δοσυγαίο! Υ 88 νγ 6 }} ἃ8 δἰ ερῃίγ) ἀδβογιθαα ὃγ ΨΦανβη- 
οὐ8, (οἰἰοἀ Ὀγ Ηεοϊηβίι8,) “Εὖ ρδ]πηδο πη |15, σοΡ ἢ ἢ 
406 ἰῃ νοιίοα σγοῦτὶ!." Τῆυ8 Ψ6 πᾶν 1ἢ Ζυνρηδὶ, 
“Νρο ρυρη!8 οξράδγ ρεοΐῃ8 Τὰ νϑῖο, ἢδς ρἰδηᾶ ἔδ- 

Ἐ ΤΙ βιοηίπρ οὗὨἩ ϑίορίδη νγὰ8 ἃ πιογα ἐμηιμζέμαγῳ δὰ ΠΠ]ορὶς» 
τηδῖ6 ργοσοοάϊηγ., 
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οἴοτῃ σοπίυηάογα μαϊηπιᾶ." Οἡ (86 ΠοτγΌ]6 πα ΐρ- 
ὨΪ|168 Ῥγδοίιθθα οὐ [6 880γΓθα ρείϑοῃ οὗ [6 δ- 
ἄξοπιον οὗ {π6 μον ά, Εα ἢ γτηΐι18 708}}Ὺ ἀπὰ εἰ Θρ ΠΥ 
ΟΌΒΘΟΓΨΘΒΘ : οἱ μὲν πᾶσαν εἰς αὐτὸν ἐνεδείκνοντο παροινίαν, 
καὶ παντοίαν ἐκίνουν κατ᾽ αὐτοῦ μανίαν, καὶ ἡδεώς τῆς 
λύττης ἐνεφοροῦντο, ὃ δὲ πάντα μεγαλοψύχως ὑπέμενε, 
διδάσκων ἀνέχεσθαι, καὶ ἦν παρ᾽ ἐκείνοις μὲν κακίας 
ἜΝ παρὰ τούτῳ δὲ ἀνεξικακίας. 

8. προφήτευσον ἡμῖν, ο. ὙΠΘΓΟ ΔΓΒ ΠΊΔΗΥ ΡἶΔ668 
1η {86 Ἐδη κε ἰὴ το, ϑιη σὴν ἰἀΚοη, σου ὰ ὩΘνΘΓ 
δανα Ὀδαη υἱπάογϑίοοα, θὰϊ ταιιϑὲ θ6 δχρίδϊπθα ἔτοπι 
βοιηθί ῃίηρ ΒΊΟΝ 18 Ἐχργαϑβθα ὈῪ δηοίθογ Ενδηροί!βι; 
ἃ8 Παγο, Ῥυορἧῆεδῃ ἰοὸ τὸ, ἐβοιι Οἠγιδέ, ιὐὴο ἐξ 15. ἐμπαΐξ 
δηιοίε ἰἠδ6. ΤΠΟΥ “8414 {18 ΔΗ͂ΘΓ 16 Ὺ πα ῥέϊηά- 

.“7)οἰμεά πἴτη, Μαδγκ 14.,, θ5. δπὰ [ὑκὸ 22, 64. νἱδουὺΐ 
([Π6 Κπονϊοάρο οὗ ψῃϊοἢ οἰγουτηϑίδησε [ἢ]18 ραγί οὗ 
{Ποὶτ ἐμπαιγμὸς σου ποῖ ᾶανο θῇ υπάβθγβίοοα ρογ- 
ἴδοι γ, δηα γαῖ ἰΐ 15 οπιἰοὰ Ὀγ δί. Μαίίῃεν. 80 
[6 Πρ Ῥγιββϑιβ αἀγεγὶηρ ΟΡ ϑανίουγ ὈΥ (ἢ6 ]ν- 
ἵὴρ Οοά 18 τηρηςοποά δόγα (νογ. 68.) Ὁγ Μαίπον, 
Ὀυϊ 15 οἰχϊ{64 ὈὉν Μδατκ, ψῃο πενϑγ ἢ μο 685 ρῖνθ8 ΟἿΓ 
ϑΑΝΊΟΙΓ 8 ΔΏΒΨΘΙ ἴῃ (6 88Π1|6 ΤΠΔΏΠΟΙ 88 1Γ Πα δά 
Ὀδθη ααἀ͵ωγοή, 16, ΘΦ. δὸ 27, 48. (Μαγκὶ.) (δηιρ- 
61} νψουϊὰ ἰγδηϑίδίθ αϊυῖπο, βῖηῃςα {Πότ 18 ἤθγο ἃ ἀ6- 
αἰαγαίίοη, ποί οὗ νῃδί ψδ8 [αἴαγο, θαΐ ραβῖ. δὸ Ατίϑ8- 
ίοι. ΕἸιοί. 17. (οἰἰε4 Ὀγ Οτοί. δῃὰ ὴ εἴ5.) 884γ8 οὗ 
Ερδιῃ! πο 488 : περὶ τῶν ἐσομένων οὐκ ἐμὲν τεύετο, ἀλλὰ 
περὶ τών γεγονότων μὲν, ἀδήλων δὲς 1 ΔῺΥ 4] ΓΟ ΓΑϊοΠ 
οἵ ΟΟΓ σοπιπΊΟη νογβίοη γογα ἰποιιρῆϊ Ππασοβϑᾶγυ, 1 
Βῃου !α ρῥγοῖοσγ σμθθδ. Βαϊ (ἢθ686 ψτγοϊοποά ΓΚ 
Β66Π), (88 Κα!η06] ἢδ85 τοηγκοά,) ἴο πᾶν υδεα (68 
ΜΟΓΑ προφήτευσον 1Κ6 {πε οδποῖ, -Χριστὲ, ἱμαϊδυὶὰ 
οαιϑά, 51η 6.6 (Π6γ Κηδνν {παΐ ζ76818 8 σΟΠΠΟΉΪΥ 
οΔ}16δἀ Βγ τῃ6 6.18 α βυκορῆεί. 

69. παιδίσκη. ΤῊΪ5 ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ βρη 1ῆε58 ρὲγί, ὈιιῈ 10 18 
.864, 845 ΟἿ πιαϊ(, ἴοτ ταδ] ἀ-βογνδηΐ, 1. 6. 8η6}}}8. 80 
(ὐεπ68. 16, 2. Ἐχοά. 2, 6. 2 Κίηρβ ὅ, 2. 15. 294, 4. 
ἢ] οἢ 15 Μοἰἰοηϊδέϊο, οὐ Ἰαῖογ αστθοκ, δηὰ 18 σθηβϑυγοα 
Ὀγ ΤΠοιη88, Μοογίβ, πὰ Απηποηΐυ8. ΤῊ!Β 15 {86 
2απἰέγὶχ ταθη]οηρά ἰη 20... 18, 17. ΤΠαὶ οἶος νν88, 
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απο ρ 1Π6 Οτοοκϑ δηὰ Ἐοιηδῆϑ, σοηῆποα ἴο 7πθΉ, 
μιυΐ, ἀπιοηρ {6 26 }»}8, νγ)ὰβ ΒοΙη ΘΕ Π|68 ΘΧοσοϊβοα ὈΥ͂ 
ΨΟΙΠΊΘΠ, 85 ἴῃ 2 δα. 4, 6. Αςἰϑ 19, 18. | 

69. καὶ σύ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ. Ὅπου 480 ψΜαβί υἱέ 
εεδιι8. δο {Π6 σοπιπιοη ψογϑίοη, οιάγι ρα, δηά 
Οαρῦ6}}]. Βὺι 1 ργοΐου, ψ ἢ τοῖα, 1,.. Βτυρ. 

. δι. δᾶ Υῆηειῖ5. “Τῇου ψογί ομθ οὗ οδεδιιδς. ραγέϊ- 
δαη5." ὅο Κιηρϑβύ, 16. 9, 82. ΤΠ Ι8 15 450 Ἴσοῃ- 
βγηηθα Ὀγ Ψοῆη 18, 17. μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ 
τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 80 «50 ᾿υ8ῖ δῇζογ: καὶ σὺ ἐξ 
αὐτών εἶ. Οτ {ἢ|8 [Ὀγηλῖα, εἶναι μετὰ τίνος. ὅ66 ηοίθ 
οἡ Μεῖίι}!). 12, 89. ΤῊΙ5 185. δὴ ἑπέογγορ αἰΐοη οὗ {116 
τηδια ψ] οὶ ψν6 γοδά οὗ ἴῃ “οἴη, οΥγ {π686 ψψογάβ ΠΊΔΥ 
Ὀ6 υηάἀογβϑίοοά 8ἃ8 βροκβϑη αὐ[γηιαξίυεἶν, τὰ 1ηὴ6 Ηδ6- 
τον τιδηηθῦ, (85 τοί 6118. 118,}) ΟΥ 6186, ἃ5 Μ|- 
σἢ.86]18 ργείογβ, ἃ ποΐβ οὗ ᾿πίογγορδίίοη τηιϊϑί θα ρυΐ. 
Ιἄστοο νι Ποάατγιαρα ᾿η {πιηκιηρ {Πᾶς 16 τηΔ16- 
δοινδηΐ πηιιϑὲ πᾶν σμοδδοά ἤοηι Ῥοίθγ᾽ 5 σομηΐθηαησο 
{πὶ 6 ψὰ8 οὔθ οἵ ἢ15 {ΓΘ η 65; ὉΠ|688 ΡΟΒΒΙΌΪΥ 5116 
᾿αα 866 ἰπθιη τοροϑίῃογ 1 {Π6 (ΘΠ 016, ΟΥ̓ 6ἰβεν ο γα. 

70. οὐκ οἶδα τί λέγεις. Δ᾽ εἴ8. σοῃράγοϑ δορῇ. Α]. 
470. πώς τοῦτ᾽ ἔλεξες ; οὐ κάτοιδ᾽, ὥπως λέγεις. 

71. ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν. Ασδοιιϑαίΐνα Δυ5ο]ιῖ6. 66 
Μεαίίἢ. στ. αγ. Κυϊη. ἰγδηβἰδίθθ, οι δυῖὶγο υοἱϊαΐ. 
Ῥρίοσ, νῆο μδά Ὀδθη 5ιεἰπηρ’ ἀηοηρ {πΠ6 ἀρραγϊέογε5, 
δῇ ἴῃ6 ἤγα Κιπαϊ! θα ἴῃ {ῆ6 114}}, (σῆς ἢ ννᾶ8, Πονενογ, 
δ ορϑη οομνέ,) ἴλικα 22, ὅδ. Μἤδη ἢ6 8ᾷνν ἢ: Π]56} Ὁ 
ϑιιϑροοίθά, 8Δη4 ἰραγϑά ᾿ϑϑί, 1Γ ἢ6 βῃοι]Ἱὰ Ἰοηρον ἀ6- 
ἴαν, Ὧ6 πρῃς θ6 τοιῃδγκοα ὈΥ ΤΟΥ͂Θ ῬΘΓΒΟη8, δηά 
ῬΟγπαρβ 11} ἰγεαϊθᾶ, ψιβῃβά ἰο ρὸ οι; θαΐ, ψῃ θη 
7υβῖ ἴῃ {ἢ δεῖ οὗ πιονίηρ' ἔγοπι ἢ18 ρίαςο, [6 σα] οἀ ἴο 
ταϊηα {πὲ ρογῆαρ8 ἢ6 βῃουϊά {ἢπ8 ἸΠΟΙΓ ρτϑαίθι 5118- 
ἀῶνρα 8δηἀ 6 ΔρΡργεῃϑηάθά ; ἢ6 {πογοίογο αἱίθγοά 
8 ἀαϑίρῃ, απα γοπηδιηθά. (Κυϊηοο].) 
η1. ΚῊΝ αὐτὸν ἄλλη. ἴῃ [Λ|ΚΘ6, ἕτερος. ὙΏοΓα (Π6 

ῬΟΙΒΟΠ 18 ἀποογίδη, [Π6 Ἰη850 0} 1η6, ἕτερος, ΤΊΔΥ Ὀ6 
ιι864 ; οὗἉὨ ψ»ὨΙοἢ τοί ὈΓΙΏΡ8 ΤΊΔΠΥ ΘΧΔΠΊρΡ|65. Βαυΐ 
δὲ. [λ|Κ6,3το5 τἴ, ὈΥ {Π6 ΤΕΡΙΥ οὗ Ρείογ : “Δ απ, 1 
ἃ ποῖ." ἉὙΠαογοίογα, γαῖμοῦ 8ᾶγ, (ἢ 6 τηδια βροΐβ ἰο 
(Π6 βίδηάογϑ ὈΥ, οἡ ΨὨ]οἢ ομδ οὗ {Π6 6 δοσοβίβ 
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Ῥρίοσγ πἰπηβο ἢ, βανίηρ, Σύ, Τῆου ἃγί οπα οὗ {ἤδπ. 
(μευ γ.) - 

γῷ, ἠρνήσατο μεθ’ ὅρκουε, Ὅτι. δ850 Ηοῃ. 1]. Ψ. 
ἠρνεῖτο στερεώς, ἐπὶ δ᾽ ὅρκον ὄμοσσεν. Ὅτι, Κα 1ῃ6 
Ηφοῦτον ρδγίϊο θβ 2 δηὰ 233, δεν νϑῦῦϑ8 οἱ δισδαγίησ 
δη αὐ[γπιηρ, ἀθηοίεβ ργοζοοίο, ἦ μὴν, ἐντῶς. ΤὨυϊυ8β 
1 Βδσ. 1,30. ψἤογα (ῃ6 ϑορί. Πὰ8 ὅτι, δΔηὰ (6φθηβδ8. 
ῷφῷ, 17.42,16. ψῃογα, ἴῃ ἀπ δορί. [ὉΓ 2 15 ἦ μὴν. 
Βυΐ ἴῃ αδη. 28,16. [η6 ϑερί, δχργεβ868 Ἰδὲ ὉΥ ὅτι, 
δ ὅγιη. ὈΥ ὀντώς. [Ι͂ὴ ὅδη. 44, 28. [η6 ΗΘΌΓΟΝ 
ἽΝ [5 γτοηάἀογοά Ὀγ ἴπ6 δορί. ὅτι. (Κυϊη.) 

γ8. ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. Νοῖ υΐ τῃδὲ {Π6Ὺ 
ψΟΓ αἰέ “οι (88 γ8 ΘΓομΊ6), γοῖ ΘΝΘΓῪ Ῥγονίποθ ἢ 88 
Ων ΑΡΙΔΌΪῪ 118 ῬΘΟΌΪ ΑΓ αἰδίαοί, ΔἸ οΟΠπΊ8, δοσθηΐ, ἴοη6 
οὗ νοῖοθ, ἄς. ΤὍΤΠ18, 6 ΤΊΔΥ ΒΊΡΡοΒβα, ψου]α -θ 6 
Β:ΓΟΏΡΙΥ τηᾶγκαὰ ἴῃ 50 γοπιοίθ, τὰ6, ἀηἢ ἀρτισυϊειγαὶ 
ἃ ῬΓΟΝΙΠΟΘ 88 (8166; 180 ἃ8 6 Πηά ἴζ (᾿6 856 ἴῃ 
1Π6 Νογίῃ δηά εοβί οἵ Επρίαπά. [|ἢἡ ἰδςΐ, γα ᾿θάγηῃ 
ἔγοαι Βυχί. [μοχ. Τ. Ρ[οι ον, δηά [ιρμιίοοί ΟοΓ. 
(Π4ι (ῃ6 (ὐ41Π|6δῃ ἀ!αἰοθοῖ ννὰ8 οὗ ὑγοδὰ ἀπᾶα τυβίῖο 
ἰοηθ, δῃὰ αἰξδβοίθά [16 ργοῃπιηοίδίίοη, ποῖ ΟἾΪΥ οὗ 
ἰοέέογα Ὀυΐ οἵ τυογάδ. Γἶν18 15 1Ππ|ϑέγαϊθά, ἔγοπλ [ἢ 6 
ΒΑΌΡΙΠΙ ἃ] ψυῖοιβ, ΌῪ ϑοΠοορίίρ. ἀπά ῆμείθ. ΤΠΘ 
ἀϊδ] θοῦ ραγίοοίς σῇ οὗ {6 ϑαιηδγίίδη δὰ δυγίδο 
ΙΔἸοη. [Ὁ ψ 8 νι Ὺ ῥτγοῦδοϊν (ἢΠ6 ἴοηο, οὐ ψἢδῖ 6 
64} (η6 Ὀγοριιο, (δ αἰδοονοιοά Ροῖογ ίο θ6 ἃ (ὑ8]}}- 
Ιθδῃ, ἴον {πΠ6 μογας ΝΏΙΟΝ πα λα υἱΐογοὰ ψ σα ἴοο 
ἔενν οὐ {Ππιηβοῖνοβ ἴο Ὀσν ταν ἢἶπ|. ΤΟΙ 18 ἃ ΝΟΓῪ 

Β1Π}1}} Δ ρᾶβϑᾶρθ η [ἱν. 28, 84. Τηϊοιγορδίοβημα 56}- 
γι0 ργοαϊαϊέ. Ιηϑἰτοδα οὗἉ δοιυναψοίς (ῃ66, (δι ρθ6}} 
᾿δῃά )οάάτγιάσα ψουϊὰ τοηάθγ, ““ ἀἰβοονθῖϑ ἰπ66.᾿" 
Βυῖῦ (Πδὲ 158 νοῦὺ δι; Ὀδϑι4θβ, 1 σδηηοῖ σοῃβθηΐ ἴο 
ἀρὰ ΜΙ 50 βρη ποδηΐ ΔΠη1 νΘηΘγΆ Ὁ ]6 ἃ ψογά, υϑοα 
Υ ΤιΔηΥ ΟὗὨ ΟἿ ΘαΓΪΥ ΨΙΙΟΓβ, (ΘΒρθοΙ ἢ γ ϑρθησοῦ, 
84 ψὨΙΟἢ νΟΓῪ ψν6}} γοργθβϑθηΐβ {Π 6 ἔοσοθ οὐ 1Π6 οτί- 
δῖηαϊ!. ΤΉ 15 ἴῃ, ρθησοῦβ Εδδγθ Θύθβϑησ, οδηΐ 7. ὁ 1. 

ΦἼ1Κ6 85 ἴΠ6 σθηι]6 Πδατὶ {1561} ὈΘΥΓΑΥ 65 
ἴῃ ἀοΐπρ' ραηῖ]α ἀδθὰβ νὴ] ἢ ἔγαη κα ἀε]ρδε; 

Ἐνθη 80 {Π 6 ὈΔᾶΒΘΓ τηϊπὰ [186]} ἀἰβρ] αν 68 
ἴῃ οδπογοά τ] σα ἀπά γονθηροίω! βρίρμῖ." 
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74. οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. Οτοί8 ΤΟΙΠΓΚ8. ΟἹ [Π6 
οσοποίορηαξζίοη Ν᾿ ιοἷ. πγυϑί ἢᾶνο 561Ζοα Ρροίοϑσ, ἴο ἢανα 
ἀγίνθη ἢϊπὶ ἰο 50 ἱπογθάιθ]ο ἃ [Δϑοῃοοά, ψῃϊοῦ 1)οά- 
ἀγιᾶσα οὔϑογνθϑ ννα8 ὉΠΠΉΘΟΘΒΒΆΓΥ, δΔηα τόσα {Κα (ο 
Θηΐδηρίο δηὰ ἀἴβοονογ γαῖ [ἤδη οἶθαγ ἢϊπι. Τ|16 
ΟΧργθϑϑίοη πηϊρῃΐ, ἤούανοσ, Ὀ6 8 φῬορυΐαγ 1αΪοη,, 
(δἰ πα γ ἴο 0Π6 1Π ΟἿΓ ΟΜ δηριιαρθ,) το γον ἀδηού- 
1ηρ τῆλ ΟΠ [88 ἢ0 σοῃηθοίίοη ψ] ἢ} ἃ ΡΘΓβοη. 

γά4. καταθεματίϑειν, 1. 6. αἶγα δἰ δὲ ἱπιργεοαγὶ. ΤὮΒΘ 
[}} ἔογοθ οὔ τ νψογά (νῃῖοῃ οἴξθη οσουγβ ἴῃ {π᾿ Ο. 
Τ.)15, “Οοά 4ο 80 ἴο 1η6, Δηἀ πηοῖὸ 4190, 1 1 6 
50, ἄς. (ατοί.) [.. Βγυρ. (1655 ρῬγοθδ}γ) ἀδῆπεβ 1 
ἴο Ὀ6 8ῃ ἃπδίπομμδ, 1. 6. Θδχοϊιαθα ἴτοπ (6 δυπδ- 
θοριιθ. ΑἹ] {πὸ Ὀοβί, δηά ᾿ηΠθρα πιοσὲ οὗ {η)6 ΜΝ. 
τοδὰ καταθεμ. ψ Ὠϊοἢ 185 δἠορίοα Ὀγ Οτίεβραοῆ. Βαξΐ 
Ι οσοηΐο588 {πᾶ 1 ἀο ποί 8566 ΠΟΥ͂ καταθεμίξειν οδι 
ΟΙΓΠΟΓ Ὀ6 τασοηοι! θά ἔο δηδίοσυ, ΟΥΓ γἱ᾽εϊ ἃ δὴν 5686 
51{40]6 ἰο [6 σοπίοχί. [{ 18, Ὀ651465, ἀδϑιιαία οὗ 
ΔΠΥ αμέμογὶέψ, οχοθρί {παί οὐ {{|2 ΕΟ] εβἰϑίςαὶ 
ψτιίογϑ, ψ ῃο ἴοοκ 1 ἔτοπι {πεῖς Μδϑ. οὗ {η6 Ν. 1. 
(ὅ66 δι. Τη68.) Τίνα ἀνὰ πρὶ ἄν 510 ουΐ, οΥ 
ὑε Ἰοϑί, ὈΥ 8 ᾿παϊξεπίοη ἴο ἃ τηᾶτκ οἵ δ τγονίδί!οη. 
[η [18 σα56 {Π6 δίπουν οἵ Μ55. ἢ848 {Ππ||6 ψεῖρἢί. 
ΤΠ ΒΑ μογα ἴοο ψου]ὰ ρῥτγοΐει καταθεμίξειν Ὀδοδιι86 
11 δ66ηι5 ἴο 5] 1058, δηα ἰπογοΐογα ἀοθϑ 1655 Ἃ15- 
ογοάϊ ἰο Ρείθυ. Βιῖ, 1{1Ὸ να αν βισηιϊβοδίίοῃ, 1 
ταδί θ6 {Π|6 88π16 88 καταναθεμίϑειν. ΜαΙΟΓ 85 ἄοηβ 
Τρἢξ ἢ γοϑίογιηρ (ἢ6 οΪά τρδάϊηρσ. ἴα τηιϑί δάπρὶέ 
(ηδι Ῥείοσ πιϊσῃι ψν6}] Ὀ6 δἰαγπηθά, θϑρθοῖα!] }ν ἤθη 
ἢ6 δᾶν διηοηρ ἴῃ6 Ὀγοίδηαοτβ ἃ γοἰδίίοη οἵ [16 νϑῦῪ 
ΡεΊβοὴ ψῇοβα δᾶγ ἢ6 δά ουΐ οἵ ἴῃ (Π6 σαγάξδῃ. 

75δ. καὶ ἐξελθὼν. Φοβούμενος (βαγ8 ΕΠΙΠντ1.5) 
μήποτε κλαίων κατασχεθὴ καὶ αὐτὸς, 1. 6. σαμσὴἠέ οἵ 
οἐοοέεοα ἃ8 Ὀδὶηρ οἣα οἵ (ἢ γι ϑι 8 ἀΙ5010168 (Ποῖ αρ- 
γγολοηαρά, ἃ8 ἨηϊΘηἾ 8 ΓΟΠΘΓΒ 11). δὸ αἰβο (]- 
νη. Βιιΐ, ρου μᾶρ5. 1ἢ15 15 ΒΟ ΓΟ ΘΙ ἀοϊηρ ᾿βιϊςα ἰο 
{[Π6 Αροβί]ϊθ. Ηεδ ἀουβί1688 βϑουρῇ βοϊπἀ6, (παι ἢ6 
μ]ρἢς ρου ἔοσἢ 18 ρθη! 6 π.1|4] ἴθατ8. Τί {115 18 
{Π6 ουβϑίοπι ΜΙ {Π086 0 ΜΟΙ] ἃ 66 ρ, νγ6 ηθϑι ἠοῖ 
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. 6 {0]4, ἰβοιρῇ )εῖβ. δηὰ ὟΟτοιίίυ ρῖνα πιίδὴν οχ- 
ΔΙΏρ168, ΨὨΙοἢ 1 ψου]ὰ Ὀ6 {ΓΙΠ]ηρ᾽ ἰο ἀοῖδ!!. 

ΓΟΗΑΥ͂. ΧΧΥ]]. 

ΨΈΚΒΕ 1. προΐας δὲ γενομένης. Μδηγν (ὐοπηπαηπίδίογβ 
«δι Κ (Πδι [Π6 δαῃδάγη), δέου σοηἀθπηηΐηρ' Ψ968115, 46- 
ρᾶγίβαά ἴο [ἢθῖγ οννῃ ἤου568, 1ηὴ ΟΥάδΘγ ἰο (Κα τοίγοβϑῃ- 
Τηθηΐ 8Δη6 5ΐ6ερ, ἰϑανίηρ 965115 ἢ} (ἢ συᾶιά8. Βυΐ 
1{ 18 ὉΉΠ|Καῖγ, ἰΠαΐ ἴῃ 80 βῃογί ἃ {ἰπ|6 80 Δ ΠΥ δ6ηᾶ- 
(οΥ8 Βῃο ] α ἤᾶνα ρΌΠ6 ἴο {Π6]Ὶ ἤου565, 8η6 50 800ῇ 
ἀϑδῖη πιο ἰοροίθογ ἔγοπι αἰ θγοηΐ, δη, ροϑ9 0 }γ, γθ- 
τηοία ραγίβ οἵ {Π6 ΟΥ̓. [{ 568 ΠΊΟΓῸ ργορδ0 ]6, ἰῃδΐ 
οὨΪγΥ ἐς Ψ ΠΟ ΕΓ ΘΒρ ΘΟ ἢ γ δάνουβα ἰο ΟΠ εϊϑέ 6 6 
ἰβήσθν; ἂἃί ἴΠ6 Θχδιλ! ηδί101), 8Δηα [ἢδἴ, δ΄ 8Π ΘΔΙῪ 
οὔυἵ, ἴηὴ6 ΗΙρῃ ΡῬγιθϑὲ σοηνοκοὰ [Π6 γεβέ, ἢ ΟΓΟΘΓ 

(πὲ αἰ πιρῇς οοηξγηι ἐΐθ φοπέοθηοο, ἃπα ἀθ] :θογαΐθ 
ον ἴο ρυΐ Ἴδε ἴο ἀφαίῃ, ἐλγοισὶ ἐδδ τπραϊμηι οὗ 
ΡΠαῖθ. (οβθημ.) ΤΤὨϊ8 σοπ]δοΐατο, ἢοννανοῖ, ἴο 
Κυϊποοὶ ἈρΡρεδγβ ποΐ ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ ; ἔογ ἴη {Π 6 ̓ηίογναὶ 
οὗ {π|6, ἢ Π}6 ΟἸὨγιδέ 8 Ὀθιηρ δρρυθμηθπάθα δηά 
τἀΚοη ἰο ΗδπΊδῃ, {ἰπΠ6 (ουηο!] ννὰ5 ΠῚ πη ς [ορϑίϊο 
αὖ (ῃ6 ἤοιϊβα οἵὁἨ (δ1ρῆδβ. ὅ66 926, δὅ7. Ὧπα Οτοίϊυ8, 
ΨΠ0 ἀδίθγιη! 68 (ἢ6 86η86 οὗ (ἢ6 ψοΟΓαβ ἴο θ6 {}18 : 
αἤον ὕόδιδ μαά δοοη ἤεαγά, ἐδο ϑοπαΐον ἀοἰἑδοναίοά 
αραγέ απιοηρ' ἐποηιδοίυος ιυἠαξ ιυαϑ ἐο ὃ6 ἄοηε ; ἀμ ἢδϑ 
ΨΜ611 ορβεγνϑά, ἐμαί {Π6 ἔογηλυα συμβούλιον λαμβάνειν 
18 80 ἔοι πὰ 1ἢ ΟἴΠΟΓ ρϑ8ᾶρ68, 50 τιδοα αϑ ἴο 5] ΠΥ 
ἐδ οεομηϑοῖΐ ἑακοη. 

2, δήσαντες αὐτὸν, ἀπήγαγον. Κυΐϊηοοὶ ΘΧΡ]ΔΙη8, 
“ἐ ογάογρά ἢϊπ ἰο Ὀ6 θουπά 8ηὰ 64 ἀνἂγυ, ἴο 6 ἀ6]1- 
νογοά ίο,᾽ ἂς. 

ᾧ, παρέδωκαν---Ποντίῳ Πιλάτῳ τώ ἡγεμόνι. Τ| τηυϑὲ 
Ὀδ6 ορϑβεγνϑά, {πα ἴῃ 16 {1π|6 οὗ ἴῃῆ6. ΒρΌΘ 168. (Π6 
ῬγονίησῈ8 ΨΈΓῈ οἰἴμογ Οὐηδμίαν, 1. 6. βϑιςἢ 88 828 
ΡΘΙΒΟηΒ 86ηΐ ΘΥΘΙῪ ΥᾺΓ Μῆο δά Ὀδθθη (Οῃ 55 ; ΟΥ 
Ῥναίογίαπ, ἴο ίοι {Π086 ΓΘ βοηΐ Ψη0 Πδ4 Ὀδθη 
Ῥναίογβ. Τΐθβθ ,ηοοοηϑιῖα δηὰ ργοργωίουβ Ἠλὰ ἃ 
ἐομηπΊοη ᾿υΓΙ Βα !οίίοη, 80 {παΐ {ΠῸῪ σου] ποῖ ΟΠ]Υ 
οοἸοςΐ (ἢ6 τονθηπο, θαΐ δατηϊηϊδίοσ (Π6 ἰαν78, ΘΧΘΓΟΙ͂Β6 
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Ἰυάρπιεηξ, δηὰ ἀφοίάθ ἴπ ἐγίαϊς τὐὐϊος σοποογηθά ἔϊε 
απά ἀεραέῆ. Βαυΐ ἰο {Π686 ργοοσοηδιείβ νγἃβϑ αἶδο σοϊη. 
τηϊ 64 ἃ γεῤῥέαγῳ ρονγ, οἵ σοπιπιδηά!ηρ' ἈΓΠΊ168, δά 
σαγγυϊηρ οἡ ψᾶσ. Αὐυρυβίι5, οψανοσ, ἀϊν θα τῃ6 
Ῥγονηοθ8 ἱπίο ὑψο 8ογίβ, (ϑαγϑαη ἀπὰ ϑεηπαίογαί. 
Απά {Π6 ργοργβίοιβ (ἀντιστρατήγοι), ννῆο δὰ 4180 [Π6 
ΔρΡρο ]διίοη οὐἩ Οιαϑαγὶς ],ἐραΐοα, ρονοτηθα [Π6 ῬΓ͵ΓῸ- 
νΙΠ065 Ψ ΏϊΟἢ [6 (ἰδοβᾶγβ ἢδι, δ (ῃ6 56 σΈ8(Ι0ῃ οὗ 
Αὐυραβίιι8, τοβοσνοά ἰο ἐλοηιδοίυεα (ἐπαρχίαι ζαισα- 
ρος), δῃά {π686 ψογα δηάήιθιὶ ἢ ἴῃ 6 88π16 Δα ΠΟΥ Υ 
85 {Π6 ργοςονδιεῖν ἵπ ἐἦθ ἐΐπιο οὗ ἐδ γορεδίϊο. Βυΐ ργο- 
Ἄοοπδις (ἀνθύπατοι) ῥτοδιάθα ΟνΘΓ (ἢ 6 ρῥγονίησθβ θ6- 
Ιοηρίηρ ἴο {π6 δοηδίθ (ἐπαρχίαις τοῦ δημοῦ), ποῖ ρΡοϑ8- 
863864 οἴ ἃ ρΡοΟΨΟΓ 6488] 0 ἴοι οὔ τῃ6 υἱὰ »γοργαίογδ. 
Το ρῥσγονίησθ, ἤόννοσ, οἵ δοέδ Κὶηα5 χϑτα βεηΐ ροῖ- 
805 οὗ δεπαέογίαΐ ταῦῖκ. ὈΙβδγοηΐ ἔσο (ἢ 686 μγεσί- 
ἀοηές οἵ τῃ6 ργονίποθβ, μοψθνοι, τγὰ8 αποΐλεῦ ΟΥ̓ΘΓ 
οὗ ρονθιποσβθ, ΠΑΠΊΘΙΥ, }γΟσΓαΐογοδ, ἐπίτροποι, υἱἷοο- 
Ῥγοσϊἰοηέδ, τιθη οἵ οφιμοσέγϊαπ ταῦ, ἰΠΟῸΡἢ βου θίϊ πη 65 
οὔτι σοπαϊτίοη οὔ 7γϑοάπιθη, ννῖνο, ἤόννονοσ, δα βοῇ 
8 βοΐ οἵ οατα δηἰγυϑίοα ἴο {Π6π], {Π|4{ 8οπι6 οὗ {ἢ 6 πὶ 
ἴη (ἢ6 ἰ65567 ργουΐησος ἍΟΥΘ ΘὨΓΓιΒί6α ἢ (ἢ6 Ρῥτο- 
ΠΟΏΒ0ΪΔΓ Δ ΠΟΥ, δαάπη!ηϊδίογοα Ἰυβίϊσα, δηά ἤδά 
Ῥονοῦ οὗ {6 δηά ἀδδίῃ ονογ [ἢ6 Ῥγονιποῖαῖὶβ. αὶ 
(15 85 ἴῃς σᾶ86 ἴῃ [Π6 ῥσγονίηςθ οἵ Βαϊ θϑεϊηθ να ἰδᾶγῃ 
ἔτοηι “οβερῆ. Α. 8,1, 1. ὅς Β. 2, 7, 1. ῆεγα (ορο- 
ἢΪ0.8 8 βίαιο ἃ [9 ἤανθ ροββθβϑβθα (ἢ6 ρονϑσ, ψῃοῇ 
{Π6Γγὸ 18 0 γϑβϑοῇ (ο ἀουδί ννὰ8 οοηέϊηπιιεα ἴο ἢὮ!5 5ι16- 
ΠΟ 580Γ5 (Δη ἃ γγὰ8 Π6Γθ, ἴῃ ἔδοΐ, ὀτογοϊδοα Ὁγ Ῥιϊ4ἴ6), 50 
ονγανογ {Π4| [Π6 Ῥτγοσιγαῖογ οὗ 488 νγὰ8 ϑι!θοσα!- 
ῃδία δης 51:}0]6ςΐ ἴο, {πε γαϑιάθηϊ οὗἩ ὅγγιδ. ΤῊ8 Μ6 
Φ8Υ υπάογβίδηα ἤον 1{ Παρρεποϑὰ τΠδι (ἢο86 η0 Ὑ6ΓΘ 
ΓΟΡΘΥΥ, 848 Ροηίζι5 Ριαῖθ, ΟὨΪΥ ἐπίτροποι (ΔΠα 50 ἢδ 

185 116 ὃν ῬΏΠ]Ο) πρὶ νοεῖ, ψηποιι ἹΠΙΡΓΟΡΓΙΕΙγυ, 
6 ἰογηιοά ἡγέμονες. (Κτεῦ5, ατοῖ. Κυϊη. Εοβϑημ. 
δηά ΕἾ58.}.) δθ6 ΒυῃΚούβομοθοῃβ ΟΡ5. Ψιγ. Εομ. 
ῴ, 920. 

8. μεταμεληθεὶς. Οτοίυ5, Κτοῦβ, [οσϑηοιῦ, βοβθη- 
ΠῊΌ]]6τ, δηαὰ Κυϊηοοῖ, 1050} γο]οοῖ {Π6 ἔτινοίουβ α185- 
([ησἰοη πιδάθ ὈΥ βοιηθ (οπηπιοηίΐδῖοτβ ροΐψθθη μεέτα- 

ΝΟΙ,- 1. δι 
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μεέλεσθαι δῃὰ μετανοῶν.  ΠεῖποΥ 7888 τερομέαηθθ 
1068 ἔγμο, 18 Δποῖῃογ φαυδβίϊοῃ : δηὰ {18 {π6 ἰδηριαρα 
οὗ Ῥεοῖοσγ (Αςι. 1, 25.), οὗ 46β815 (Μεί(ῃ. 426, 24. δηά 
“οἷ. 17, 12.) α]τηοδβί ἔογθ 148 υ8 ἰο ἤορ6. δε Ευίῃγηι. 
Η!5 βοῦγον ἠδχοπογδίοα ληΐο ἀθβρϑισ, δϑεαιδο ἢα ἀϊἸά 
Ὡοΐ 866 ον Πα σου! ανοῦ Ὧδ ἔογρίνρη. Ηἰ8 ἐηέδφη- 
ἐϊο5 ἅτθ, ἰἸηάἀοοά, Ὀγ πιοβί τποάθγῃ (48 μου, Ηο- 
βθῃ. Κυΐη.), δῃά δνθὴ δοπὴθ δηοϊθηΐ ΤὨ οσργοίογβ 
(88 ΤΠαορηγ δος δὰ Τα ΠΥ 1118), δ ρροβΘα ἴο να 
Ὀδ6θη ποίΐί 80 δά 88 {Π6Υ ΓΘ ΠΟΙ ΠΟΗΪΥ Βυρροβρί. 
δοιῃθ {Π|η}κ ᾿ὸ μγοῦδῦ]6 {π4| ἢ6 αχρροίθα (ῃδί .[68118 
ψουϊα ἢᾶνα Δεϊϊνοιδά Ὠ]π|86 10, τ γα οὐ 8]γ, ἔγοιη ἢ 18 
βηῃθποϑ, 8ηἀ {μα΄ ἢ6 τιϊρσῶς Πορρ ἴο "6 [Ὀγρίνοη, ἔτοπῇ 
ἢ15 ἱηπέθηξίοη Ὠοΐ ἰγεϊπρ σοτγυρί. δε  ΒΙΌΥ, δμὰ 
οἴοΓβ. 

4.. παραδοὺς αἷμα ἀθώον. ἴᾶψα ἀ6] νογοα δῃ ᾿πποσθης 
πιαῃ ἰο ἀοαίῃ. Δ'η Ηρῦγον δηα Ηρ] θη βιὶς τἀΐοτῃ, 
ἢ] ἢ Πᾶ8 ὈΘ 6 φορίουβὶ!γΥ 1Ππ8ὲγαίθα ὈῪ Κυρίς. Κα!- 
ὯΟΒΪ ἢδϑ νν6}} ορβεσνθά, ἰῃδί {}}18 οἰγουτηβίδποθ 18 ἃ 
Ιηοϑί ἀδοϊβῖνα ἰθβιϊ ΠΠἸΟΠΥ ἴο (Π8 ἑπποοθνος οὗ «6818. 
Εοσ 1 δΔῊΥ (πίπρ 1ῃ [18 ᾿π θη 08, ψοσάδβ, οἵ ΔΟ[ΙΟΉ8, 
δὰ θθθῆ σθηβυσγαῦϊα, δπ4Δ8 ψου]ὰ ἤδνα γρδά ιν ἰδά 
ΠοΙΪΑ οὐ {παῖ παηα]6 ἰο Ἔχςοιβ6 ἰῃ6 ἀδ66α, δηά ἰγδῃ4ι}}- 
᾿1Ζα ἢϊ8 ονῇ πηϊηά. Βιυΐ, οῃ [6 σΟΠΈΓΑΓΥ, 80 ΔΙ τοῦ 
βηάϊηρ δῃγ (πΐηρ ἴο δέαπιθ, 6 ἤπα 8 ὄδνϑῦν {πιηρ ἴο 
ἄρργουε, δῃὰ ἢ {π|0Κ5 1{ ἢ15 θουπάθδη ἀυΐν ἴο Θυῖη6 6 
ἢ18 ΓΤβρθηΐδηςα ὮΥ ἃ Πάρε ἃνονδὶ οὗ 5 ονῇ ρΌΠΕ, 
8η4 ἴῃς ᾿Ιῃηοσθηςα οἵ “6508. 

4. σὺ ὄψει" 866 ἴοι ἰο {Π4{. δὸ Ερὶςί. 8,10 (8Ρ. 
Βυϊκ]ον) : “Μνυ ὕγοῖμοσγ οὐρᾷ ποίΐ ἴἰο υ86 πι6 80, ἀλλὰ 
τοῦτο Σ; ἑκεῖνος ὄψεται. Νοιν  Πϑίδηάίηρ ψἢδὶ ΟἸθαγιῈϑ 
δηἀ οἰ ΠοΙ8 ὑγρο, 1 δῃὶ 1Πο0]] 64 ἴο {πίηκ, νι Κτοῦϑ, 
{πα 1 15 ἃ 1 ,ΔΕ δ, “ὁ ἑὼω υἱάογὶα." δο Ιηΐτα, 94. 
ὑμεῖς ὄψεσθε. ο, ἴοο, ἢᾶνα {Π6 ρῆγαβθ (ἀεσγὶνϑα, 
Ρογ ρ8, ἴγοτι {Π6 88Π|6 βουσοθ), ““Ἰοὸκ γα ἴο 1ἴ;" 
“ἐ ἰαἱ ἢ]π ἰοοκ ἴο ἰ{." δὃο ἴῃ Εχοά. 10,10. “Ἰοοῖκ ἰο 1{.᾿ 
Τηουρῇ, ᾿πάἀθοά, {Πδὲ 15 Βαϊ ἃ Πἰ{6γὰ] νογϑίοη οὗ (6 
Ηδθρτ. ΤΙΝ, ὈΥ τ ὨΙοἢ 10 Β6θιη8 ἴο ἤᾶνα Ὀ6θῆ σοϊῃπηοῃ 
ἴο {[Π6 Πεοῦγοιυ ψτιῖοσβΌ Ὑη6 ατσεοεκϑ (8αγ8 τοί.) 
νου πᾶνα 8414 σοι μελέτω. Τταδ; δι (ΠΟΥ ψουἹά 



ΦἸ. ΜΑΤΤΗΕΥ͂,, ΟΗΑΡ, ΧΧΥΊΙ. 488 

τιοῦ ἴανο το]οοιοά (ἢ6 ἐριρογαέίυο, ἴον “ Ὠϊοἢ ἐπ 6 “μέγα 
ἐβ ἤογὸ υϑοά, δηά ἴῃ ψἢϊο {Π6 1ἀἰοπὶ σοηϑ1531858. 80 
Εατίρ. Ιρῃ. Τ. δοῷ. σὺ τοῦθ᾽ ὅρκ᾽ Δα ΑτΙϑίορἢ. (οπς. 
1081. αὑτὸς σκόπει σὺ. 

ὅ. καὶ---ἀκήγξατος ΤΠΟΓΟ ἢδ8 Ῥογῆαρ8 Ὀ6ΘῊ ΠΊΟΓΘ 
στ τἔθη οἡ {[18 ραβϑαρα {Π8ῃ ΟἹ ΔΥ Οἴἤογ ἰῃ {π6 δογὶρ- 
ἴατο8. ἤζοίωπιες (ϑαγβ Μι. Υ ἐβέοῃ) να θθθὴ ρυδ- 
115Π64, ψιποβϑα {1168 τΔΥῪ Ὀ6 866η ἰη "75 Ουν. ΡΗ]]. 
δηὰ Κοροϊιοιβ Απαϊοοίαδ. Ηον υπῆχοά ψογὸ {86 ορὶ- 
Ὠΐοηβ οὔ πο ἔέλου δ ἴΏΔΥ Ὀ6 βθθη ὈῪ γοΐογγιηρ ἴο δ0]- 
σΟΥ 8 ΤἬὨΘΒΔΙΓΙΒ, ΟΥ νὴ ἰο Ευξζηγη,8 δηὰ Τῆθο- 
Ῥινίδοί. Τῇ οἱάογ (οιητηθηίδίοιβ, ψίτἢ {πΠ6 Ψυϊ- 
σαῖΐα, ὅζο. Βιρροτγί {Π| 86Πη86, ““λδὸ βαηροά ἠϊηιδοῖζ." Α5 
{Π18, Ὠοννονοσ, ἢ885 Ὀθθη πουρῇς ἱποοηδβίβίθης στῇ 
1Κο (Αςι.1, 18.), πδην πηοῖποάβ να θη ἠδνιβοα 
οἵ γϑθοοπο οι !ηρ [18 σοη γδαϊοςοἢ : 

Ι. Ῥειίσβουβ, ψογβίυδβ, απα οἰδοῦϑ, πηαϊηζαΐῃ (Πδΐ 
ἀπάγξατο ἰ8 ἴο θ6 ΘΧΡΙ]ΑΙ 66, “ αἰοαά 9 ̓ τιοξ,᾽ οἵ Ἰαϊά 
νἱοἰοηῦ πδηα8 οἡ ἰνπη86 1. Βιυς πιοβέ οἵ [ἢ 6 ραᾳβ58ᾶρ68 
δαἀάιιοοά ἴῃ βυρροτγί οὗἉὨ {παΐ ἱπίογργοίαίίοη αὐπιὶϊξέ ΟΥ̓ 
{Π6 8β6η86 ἐο λαηρ οποϑοίῇ. 'ΓὨδί ἰξ 15. οὶ ἩδΟΟδδαΥῪ 
ἴο Ταϑογί ἴο τ}}8 Γάγα δῃηά ᾳυδβεϊοηδῦ]α υ86, 1} ἃρ- 
Ῥϑᾶγ ἴγοιη ψἢδί 1 841} ἤανθ οσοϑϑίοῃ ἴο οὔβογνο ἔιν- 
{τ οἢ. 
11. ὅτοη. δηά (Ἰογ. ἰδκε {π6 νογὰ ἴπ (Π6 σοπιπΊοῃ 

᾿ 86η86, λαηρεά ἠλϊηιδείξ: θαΐ (δὲ ἢ]5 Ὀοάγ, ψ ἤθη τοββοὰ 
ἱπίο {π6 δαγαξγερι ἀ65{1η6 ἃ [ὉΓ (Π6 σᾶγοδβ685 οὗ 50]- 
οἰά68, νγν48, ἴῃ Ὀαίηρ Βυγο ἀονηναγάβ, ἀδϑῃθά ὕροη 
ΒΟΙ6 ΒΠΔ 0 δ[οηθβ, 8η4 {ἢυ8 [ἢ6 ϑιοιηδο}} νν88 ὈυΓϑί. 
Βυι ῬεγιΖοηϊα8 [48 {γυν οὐ͵οοίοά, {παι {Ππ6Γὸ τγᾶ8 ΠῸ 
ϑυςσἢ δαγαέλγαπι αἱ 6 γυ881 6 πὶ, ἀπ ἰδὲ {0 οᾶγοδ8965 
Ψψοτο ἰοδ δε ἀἶο. 

111. ΑἸθογιὶ τη άοῦβ ἀπήξατο, δμιδροπαϊὶξ 86; ἀπ ἴα 
ἸῸ Αςῖβ, πρηνὴς γενόμενος, ἢ {(Π6 Ψυϊραία αηὰ Ετ. 
(αϑῖ. διδρθηδβ; δῃὰ τμδἰηΐδίη8, (πὶ (ἢ τοτγὰ ἐλά- 
κησε ἀδηοίο68 (παῖ 748, αἴξογ ἢα Παὰ Βδηροά ἢΙπη56 1} 
ΘΙ ΕΠ ΘΓ γοῦν (Π6 ΓΟΡΘ ὑγθακίηρ, οὐ Ὀδίηρ ἱπιρτορογὶν 
ἢχεά, [6}} ἀἄονῃ ἔγοῦὶ οἡ Βιρῇ, δηά ᾿ἱρμέίηρς οἵ 4 
βῆδιΡ βῖοῃθ, ΟΥ ἴτὰπᾷ οἵ ἃ γθ6, νδλ (ἢτπι5 ὈυΓγοῖ ἰπ τῃ6 
416. Βιιΐ πρηνὴς αἰνναγβ ἀδποίοβ (8}Ππρὶ οἡ {ἢ 

δι 
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αεε, ν ΙΟ σαμηοῦ ἤθγα θ6 {Π6 βθρῆβθ. ἴ1284η. Ηδθῖπϑ, 
8η4 Οτοῖ. {πῖηΚ {Πα 11 πᾶν πηθδη αἱθά ο΄ στίεῇ ἀπά 
[86 βι1πρ8 οὗ σοηβοίθηςθ. βΒιιΐ {Π18 185 γοίϊθὰ ὈΥ [86 
ραγίἰοῖρὶα ἀπελθών, ψ ΠΟ ἢ Ρ] αἰ] ᾿πάϊοαίθϑ ὑπαὶ δα 
αοέΐοη 15 ἀθοίαγοα Ὀγ 1ἢδ νογὺ ἀπήγξατο. [15 4150 δ 
νᾶῦίδδοθ ΨῚΠ δὲ [Ὁ]]ονγ8. δαὶ πηδϑιυβ (ἀΚ65 ἀπύγ.- 
ξατο ἴῃ {πΠ6 5θηβ6 οὗ λαπηρσίῖηρ, Ὀὰϊ πιϑιηΐδί 5, ἰδὲ 
}ΜΗαξέξδοιυ ταθδῃς βυϊοϊάθ ὈγῚ ἠαηρίηρ, δπὰ μι ὉῪ 
ἐϊγοιοὶηρ ἀϊπιδοί ἠφρααίοηρν. ἘΒυὶ ῬογιΖοηῖυβ ΓΙΡΏΕΥ 
Οὔβοσνοϑ, (δι (Πα 15 ἠοῖ πίγίπρ, Ὀθὲ ουζιηρ, (Π6 
Κηοί. Ηοιησιοἢῆ δηὰ Ποβοθημῃ. ἤονονοῦ, {πιηκ (ἢδὲ 
{πγ 8 ἃ ἰνο- ἴοἹ] ἃ ἰγαάϊοὴ (8θ6 Κυϊη.), δηά [ἢδὲ 
νν. 18 ἃ 19. ψοτῈ δὴ δαάιίοη οἵ [κὸ Ἐ. 1 προὰ 
ποῖ (6[4}} (Π6 νϑγὺῪ ἔγινοίοιϑ ἢν ροί 6568 οἵ Βοϊεη, 
Ραυ]αβ, αηὰ ακοῆβι ἃ. Με. δΥεβίοῃ (ἂρ. Βονγϑγ) 
οἴδβιβ ναὶ ἢθ6 σ4}15 ἃ ποὶὺ ἰγδῃβϑίδιοη, ΠδΠΊΘΪΥ,. “Κ ἠδ 
δἰγαηρίοα ἀϊγιδοί, οΟΥ ψαυὸ ἠϊηιδοί ἐΐθ δοιυ-δἐγὶησ.᾽" 
“ὁ ΕνΘγΥ τὩΔ (βδυ8 Π6) 1Πΐ ἰ8 ῃδηροά 18 βίγδηρίθα, 
δυΐ ΘΝΟΓΥ πᾶ (παὶ 15 βίγδηρ α 18 ποί δηρδα.᾽" 

ἼΤΤταδ; μυΐ (Παΐ 18 ἰακίηρ ἔογ ργαπέρα ἃ 86 η86 (Πδί 
ουρῇξ ἴο ΡῈ ργουφά, δῃηὰ ψῃ]οῖ, 1 {Π1ηΚ, σαπποέ Ὀδ 
Ῥιονθά ; ἢδὺ, ψῃϊοΝ, 1 ργονθά, σψου]ά ποΐ 81 (6 
οσοηίαχί. 45 ἴο πειὺ, 1 ἢ88 ΠΟ ργείθηϑιοηβ ἴο πουεοίξψ. 
Ιε Παᾶ ὕδϑθη ἰἤγοψῃ οὐ ὑδίογα, δηαὰ ν 85 δαορίοα Ὀγ 
ΟδρὈ 61}, νι ἤοβα γθάβϑοηβ, μόψνονογ, γοῖρ Ρὰς Ἰσἠῖ 
1η {πΠ6 θαΐδηςα. Τιρδιίοοί (4η4, 5ἴης6 ἢϊ5 πιο, γατγ- 
ΠΟΘΟσΟοΙ 5. ὅζα.) πηδϊηΐαιηοα (ἢ νη ἃ ηοζίοη, {μπὰῖ 9485 
νν88 σαμσἠέ μρ ἱπέο ἐδδ αἷν᾽ὸ ὈΥ τῆ 6 1)6ν1}]} (αἴΐζοσ Ἰδανίηρ 
{πΠ6 ΘΙ Ρ16), ἀπά {μθη βιγδηρὶθα, δπά ἐἤγονη ἢθδά- 
Ιόηρ ἀονψῃ ; 80 [ἢδι 15 δον 618 ογα ρυτϑί, ἄτα. 

Αἴον τπηδίπσο σοηϑιάοιδίίοη, 1 ἦρθ ἢοὶ ᾿οϑιίδία ἴο 
ΔΟΠΈ 6566 ἴῃ {ἢ6 οριηΐοη {Π8ῖ, δῇζον 8}1}, (ῃΠ6 σοπιπιοῃ 
1ηςΘγργοίαςοπ, λαησοα ἐἰπιδοῖ, ι5 ἴο Ὀ6 γοϊδιπϑά, (δὲ 
δοίηρ (Π6 ρεγροέμαί 56η86 οὗ ἁπάγχομαι. Ῥτοῦι τἢ6 
ῬΓΟΡΟΓ δηά 88] 586η86 ΟΥἨ ΔΩΥ ψογὰ 6 ἃΓ6 τοί δἵ 
ροῦν ἴο γϑοθάθ, τη]685 {πΠ6 σοπίοχί οοπιροῖὶς 15 10 
566 Κ [ὉΓ δηοίμον βρη! βοδίίοη. Κυΐποεὶ, Ψῆο Γοῖϑ! 8 
(Π| Ὁ σοπηπηοῦ ᾿ηϊογργοίδιίοη, 430 ἄγραθα, [δὲ πρηνὴς 

ἘΞ ΤΙ υτεροίηρ βίαιθιηθηΐ 18 οὨ ον Τουπάοα οη Κυΐποο}᾽ 5 νᾶ- 
᾿.8 016 (οἸ]Θοἰδηθᾶ. 
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ἸΔΥ ὃ6 ἴακοη ποῖ οἷν οὗ οὔθ ΨῇΟ [818 οἡ ἢ18 ἴδεθ, 
ΟΓ ἐμ ῦ]65 Ποδα ἰογοπιοβί, υυὲ (Ἰπρτοργὶδ) οὗὨἨ οὔθ 
φμὶ ἃ σωρεγίοτὶ ἰοοο ργαῦερς ἀοίαδέξμτ᾽; ἃ8 ἴῃ 008. Β. 
0,1.1.. Ηοηϊ. Οἀ. ε. 874. 1 δάά, τοι ὅςἢ}]. 1,6 χ. 
Ηεβιοά. ΟἸγρ. 865. Μαίπενν δηὰ [μικ6 πὶᾶὺ ὃ6 τγε- 
σοηο 6, ὈΥ ϑιρροβίηρ {πᾶς Μαίίζηδν πηθηςιοηβ {{Π|6 
λὶπα 9} ἀφαέ᾽, αἰνὰ Τα Κα {ἢ6 ουοπί οἷ. “0688, ἔτοηι 
στιοῖ, δηά {π6 πηθηΐδὶ ΔρΌΠΥ οδυβοα ὈΥ ἃ ψουπάρα 
ςοῃϑβείοηςο, ἀἰὰ σμδροηα ἠϊπιδοί ἔγοπι α γτῸΡΘ ; Ὀυΐ, 
ἔγτοπι δοῆιθ οἰγσγουπηδίδησα (ΠΟ ΠΔΥ ὈΘ6 νΔΙΙΟΌΒΙΥ 
οοη]δοίΐατοια) (Π6 τορα ὄγοζο, δ μ6, Πρ ἔγοπι ἃ 
μιρὶι ράσο, μὲ8. Ὀ6}}ν Ὀυγϑί, ὅς. δὸ Αρυ}6]). 1. Ρ. 12, 

ΙῺ 1τῃ}18 οριπίοη 1 τηιιδί ΠΏΔΙΪΥ Δοαι 6866, 81η66 10 
ἱηνοῖνοβ {6 ἐεασέ αἰ συ γ. δοα πηοΓγΘ ἢ (ἢ 6 ποίθ 
οἡ [ἢ ραββαρε οὗ Αοί. 1, 18. ᾿ 

6. βαλεῖν---εἰς τὸν κορθανάν. ΤΠ ψοΓά κορβᾶν 18 δ γ- 
τἷδο, 8η4 5ρῃιῆρβ, ρσγορθγίν, ἃ ρΠ Ἐ; δηά ν᾽88 83ρ6- 
οἴ Π}ν ΔΡΡΙΙοα ἰο ρι8 οἴδγθα ἴο {Π6 βδογθά ἐγθδϑΌγΥ 
(Μαγκ 7, 11.), δῃὰ β8οπιοίίπηθ8 ἀδηοίαά {Π6 (ΓΟΔΒΕΓΥ 
1156}. (Μο58. Β. 2, 9, 4.) νος σοηδίπῖθα οὗ βενϑσαὶ 
σἢοϑίβ, ἀδβροϑιϊθὰ 1η {Π6 (ουτγί οὗἩ (ῃἢ6 Οδηΐ1|65. 1 
ἢδ5 Ὀ6οη ἐπουρῆΐ τῃδι 7.448, ὃν τγονιηρ ἀἄοννη (ἢ 6 
{πιτίγ 8} 6 Κ6]5 ἴῃ 1) ναὸς, ἀπιοτρ (ῃς ῬΓΙΘϑίβ, πιϑδηΐ ἴο 
οαϑί {Π6 ΤΠΟΠΘΥ͂ ἴῃ οογδαπ, ἴῃ ογάθγ ἴο βχριδίθ, ἴἢ 8016 
ΤΩΘΆΒΌΓΘ, {πὸ δίγος Υ οὗ ἢ15 οὐπ6. ὙΠΘΥ. ἤΟΨΘΡΟΣ, 
ψουϊὰ ηοΐ γοοεῖνο 1{, 1 θεϊηρ ργοῃιθι6α Ὀγ {6 ἰανν, 
ἴο ἀδροϑίξ ἴῃ {(Π6 βδογθά ἰγθδβϑιγυ ΔΩΥ ΠΠΟΏΘΥ ΔΙΙ5Ι Πρ 
ἴτοπι 8456 ογ υπἰϑνν α] ρ81η8 ; 80 {πον 1ηϊοιργοίθα (ἢ 6 
Ριθσαρί. ὅ66 θυΐ. 28, 19. δπὰά δ] πα. 112. 1 
15 ἴγυ6, {παῖ Πογα 10 15 οἷν ἰογυϊἀάθη ἔογ {[Π6 ργε- 
ἐΐμηι δίωργὶ τὸ ὍΘ ρΡῥιυϊῖ Ἰηῖο {Π|6 βδογθα ἰγθΆΒΌΓΥ : θυ 
1η τῆ6 εν 8ἢ ἰᾶνν 1Δο]δίσυ, ἐογηϊσαίίοη, δηα τη γάθσ, 
ΔΓΘ ΟΓΙΠ68 0811|4}}γ οἰαβϑθαὰ τοροΐπθυ. ΒῪ 80 ἀοίῃρ, 
ονανοῦ, (οῦβογνο8 Οτοί.) {πον σοηῃαρδιηηθα {Πρι- 

- ἔγοιῃ [6 ἩδΡΥ. 130, δῇ οἴεγίηρ, ἔγοῃη 3, ἴ0 Δρρσοδοῆ ; ἰῷ 
ΗἸΡΉΙ, ἐο οὔξν. [τ ἰπδγείογθ βἰ πρὶν ἀθποίεα αἰϊαϊὦ ΟὈ] ἴηι, 
{6856 ΠΟυΏΒ ἰῃ 71 ΟΓ 1 πανίηρ ἀδυ Δ }}Υ 1Π6 ἔογοθ οὔ ραγιοἰρ 68 ρβββῖνθ. 

ἱ ὙἹΔ σοπίγδγυ ἴδ κ68 ρἶδοθ ἰῇ θησαυρὸς, πἢϊοἢ δίῃ! ῆθβ Ρ᾿ΥΪΠΠ8- 
Υἰγ, {16 ἐγεασμγῳ : φάΪ]γ, 116 ἰγοδϑυγα. 
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80 ἶναβ, δίῃποθ (μον αχϑογαίθα (παὶ ἴῃ (6 δοίζον, οὗ 
ψ οἢ ἰΠΘΥ ψ γα ἐποιηβοῖνοβ ἴπ6 δνψογ8. 

7. συμβούλιον λάβοντες. [ δϑβοηΐ ἰο Κυϊηποεὶ, {παι 
4}1 1Π18 Ὠαρροηδὰ δϊογ ἰμῃ6 ογιςοι χοῦ οὐ “6808, δπὰ 

᾿ 15 Πογθ τῃθηςοηθδα »6᾽ ρμγοίορδῖη, οὐ δοσουηΐ οὗ 15 
οοπηθοίίοῃ ΨΙ (ἢ 6 800] 6οί. 

7. τοῖς ξένοις. “ΓΏΪΒ 15 Θχρίαιηθά Ὀγ Μοῃσοοῆέιϑ, 
Οτοίίι8, Εοβοηπλ [6σ, δηὰ Ἐξ ησεῖ; ͵)ονοῖρη, ὕδειοϑ, 
βο)]οισηΐηρ; δί ψϑγυβαϊθιῃ ἴον σοϊϊρίουβ ογ οἵδ ρυΓ- 
Ῥοβεδ. Εὸγ 88 ἰο Οεπμέδο 7υγοίρπονγδ, (ὐτοῖϊαβ {Π1ηΚ 
{πδι [μ6 Ργοδίβ ψου]ά ἴδ Κ6 {1{{||6 σςᾶτα δθουΐϊ {ἴθι : 
ΨΒΙΟΝ ΒΊΔΥ Ὁ6 ΝΟΙῪ {Γ06; θυΐ 88 (Ώ6Υ οουὰ ποΐ τὸ- 
ἔβα ἰΠδθι ἰηἰογηχοηΐ, δὰ σψου]ὰ ποῖ οἢυ56 δαὶ νϑ- 
ΕἸΟῺΒ ΡΪδοθ8 βῃουϊ ἃ δ6 ρῬοϊ!υἰςα Ὀγ (μοὶγ βορυϊοΐγεσ, 
ΠῸΥ νου] θ6 ἀοβίγουβ ἴο σοῃῇπο (ἤθτ [0 056 μΪδοθ. 
Ηρηςθε ἰ φγοίδε {πΠ6 Ἴχροβιίίοη οὗ 1,. Βγιιῷ. Β6Ζδᾶ, 
Ρἰβοδίοσ, Ῥδρϑῃβεὶ, δὰ δοῃ]θυβηθν, Οἰηξιέος, 90- 
γείρηογς, (ΕΡἢ. 2, 12. Ηθῦτγ. 11. 18. ξένοι καὶ παρεπί- 
δημοι. 80. 4180 {Π6 δὲρί. ἰγδηβϑίδίθβαὲ Ηθῦγον ψογάβ ἀ6- 
ποίϊηρ; 8η 8]16ῃ, οτθιρηθγ, ὅκ6.) ΠΟ οὔϑογνα (δι [88 
“ γι ι88] 6 πηλέ68 ψ οι] ΒΟΆΓΟ ΘΙ να σοίμϑοα [ο εὔδεοδ 
1Π6 ι.86 οὗ (Ποὶγ Ὀυϊγίηρ-στουηά, δηά {Πδὲ 1ὲ 18 80 
Βλιοἢ 1Π6 τῆογΘ ργοραρία {πὲ Ο΄'οηέξέο βηομίά δτα 
6 ΒΡΟΚθοη οἵ, βίποθ ψα Κηον ἰμιδι ἐῤδὴν πιερεδον Ὦδά, 
ἀυτίηρ ἴΠ6 τοίρσῃ οὗ Ηδγοά δῃὰ ἢ5 βιισο ββΌ ΓΒ, στΘΔΕΥ͂ 
ἘηΟΓΘΑΒΘΩ͂, δΔηἀ {Πογρ' ᾿Ἰη8 πᾶνα θ6οη ἀπ Υ 1ἢ 
αἰδβροδίῃρ; οὔ [ἢῃ6 σοΓρ568. ᾿ 

ἡ. ἠγόρασαν --- τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως. ΤὮδ δγέίοὶα 
ΟΧΡΓΘΒ565 ἃ ρΑΓΟἶαΓ Π6]4 Κηονψῃ ὈΥ Βαοἢ ἃ ὨδΏΙ6 ; 
50. Τ8||64 (88 18 ργοῦθδθὶν οοη]δεοίαγοα) ἔτοσι πανὶηρ 
8661) ἐγ θεν (ἢ 516 οἵ ἃ ροέέογψ. ὍΤῊ6 ργέοα τϑδῦ 
866Ππ| 81:18}} ; δα (ἢ]18. τῇδΥ [6 δοσοιηϊοα ἔογ ὈῪ 81|0- 
Ροβίηρ, {Ππ|8{ {116 δοἱέ δὰ Ὀθθὴ 80 δηθδγεῖν οαλαυδέοα 
Ὀγ τΠ6 ροίίοι5, (ῃδῖ ποίϊηρ᾽ τοι ποα μὲ εἶα, στα- 
νοὶ], ἄς. ψἢϊο, ἤοννονοσ, σου ἰθανα 11 ϑιιῖδθ]θ 
πουρὶ ἴον {Π6 ρυΓροβθϑ οὗ ἃ μυιγα!-σγουηά. 

8. ἐκλήθη --- ἀγρὸς αἵματος, νγνἃ8 ΘΟΠΊΤΩΟΠΪΥ ΟΔ]16ἅ, 
ἃς. ὙΠ Ποία ννὰβ ἴῃ {Π6 {{πὴ6 ΟΥ̓ Ψετοπια 511} τεοορ- 
Ὠ156 61 ἀηα ροϊηίδά οι. ΥΥ εἰβίοιι σοιηρϑιθβ Δαῃϊοηίη. 
110εν. Μεοίδη. 28. λέγεται δὲ ὁ τόπος παροδευόντων 
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ἄχρι νῦν σκοπιὰ βάττου. Απά Βυϊκίεν 1ν. 8. δυὉ 
[ογγδπὶ---ἀθ ἔοββα βοθϊογαίο σϑρο. (ἰἴθάο --- Ηδ 
οὔϑβοτγνοϑ, {παὶ αἱ Αἰ ΠΘἢ5 ἃ ραςθβ ς 1164 {Π6 (ογαπὶ- 
οὐ (οΥ ρμοξέοτ᾽β ῆ614, πο ἀουδὶ ἔγοπι ἢανίηρ Ὀ6θη οἤηςδ 
80 ΘΠΡΙοΟΥ 64), γγἃ8 864] 48 ἃ ὈιΓ4] -ρΙασα ἔῸΣ ἘΠ 086 

ΜἘΕΠῸ ἀϊοά ἰη (6 βογνιὸθ οὗ [ΠΘΙΓ σου ΓΥ. 
9. τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου. Οἡ {{|5 ρᾶ59- 

βδρ6 νΑΓΙΟῸ 5 ΟΡΙΏΙΟΏΒ ἤᾶν6 ὈδΘη οῃίογίαϊηθα. 866 
Ροϊο, οι, δηὰ Κορθοῆοσ. Τῆθβο Ννογάβ ἅτ ποΐ 
ἐουπά ἴῃ ογοπιίδἢ : ας {Π6γ6 18 βοπιείῃίηρ' ηοί ἀ15- 
᾿Βἰπ ἰὉ ἰη Ζαςοῆ. 11. 19. νἢϊοῖ Πᾶς Ἰῃηἀυεοα 80Π16 ἴο 
ΒΡΡοϑὰ {πᾶΐ [ἢ 6 Πᾶπιθ Ἱερεμίου 18 σοϊτυρίοα ΟΥ̓ 85- 
Ὀγαν! δίϊοη [ον Ζρίου" (1. 6. Ζαχαρίου.) Βυΐ [π686 840- 
Ὀγαονὶδεθπβ αγὸ ποί ουπά ἴῃ [Π6 πιοβὲ δηείθης ΜΝ. 
δηά οἵἁὨ [ῃο86 ὀχίδηξς ΟἹΪΥ οη6 ᾿88 Ζαχαρίου. ΟἸΠΘΥΒ 
8Γ6 οὗ ορϊηϊοη (δὶ Μϑιίθονν 5᾿ ΠΠΡΙΥ ψτγοία διὰ τοῦ 
προφήτου, (45 οἴη ",) ἀηά {παῖ [πὲ δηθ Ψ85 δῇυ- 
8 Γ8 δά ἀδά ὈΥ 1Π086 ὙΠῸ. δα ΟἸΠ4 ἃ ρᾳ5θαρῈ 51Ππ|}- 
ἰὰῦ ἰῇ βϑοῖηθ νυ πρ οὗ 9 Θγοι δῇ ον ᾿ἰοβϑύ: ψὨϊσἢ 15 
ΕἸΡΡΕῚ ἴο ΡῈ σοηῆγπιοι ὈΥ “Ψε6γοπηθ 7’, γποβϑο σον 
86 1[Π686: “Τιορὶ ΠΌΡΘΓ ἢ αυούδιῃ Ηδρτγαϊςσο νο]ὰ- 
τηΪ86, 4υοα ΝΑΖΑΓθηθὸ βαοίβο τ0.1}} Ηδῦγεθιι5 οδίιυ εξ, 
Η!ογοιΐ ἀροργαρῆσῃ, ἴῃ 4υο ᾿ς δὰ νεγθυπί' 
βϑογιρία τγαροιὶ, 864. ἰβπΊθη τῇδ νἱ ἀεί τηδρ]8 ἀθ 
Ζαοδαγία ϑυπιρίαπι (δε ηοη!π." ὙΠΟΓΘ δ΄α νθ8- 
εἰρο8 οὗ {}}9 ράϑϑαρβ ἰη οθ΄ Β (ορίς [ιοχίςοη. 
ΤΠ ορίηΐοπ, ψ ἢ ἢ 866Π|8 [6 πγοϑὲ ρΡΓΟΡΔΌΪΘ6, 18 6- 
Ὀγασοὰ Ὀγ Βοβθῆῆ.. Καυϊηοοὶ ἐπ] η 8 {Πδὲ (86 ψογάϑ 
86 [Δ Κοη ἴγοπι βοίπθ οὶ οἵ Ζθγοπη δῆ ἐπ θ 1π Ὀ6- 
ἰρ, θυϊ πον ἰοϑδί. ΕΓ ΠΥ 8 βᾶγ5 {Πδὲ (Π 6 ρᾶβϑβαρα 
88 ΓΙ 6 ἴῃ Βοπ]6 πηρμδέϊδἠηεά ργορήδον οὗ 76γθ- 
τηϊδῆ. [{ {π|τθ νοῦ ἃ ριδδίθυ 5310} Γ}Ὑ Ὀο ΘΙ; 
1Π 686 ψΟΓα8 αηα τἢ6 ράθϑϑαρο οὗ Ζδοβασίδῃ, 1 5ῃου 

Ὁ ΤΠΪδ ἰδ σοηβγπιο Ὀγ βοῶ Μ58. δηὰ Ὀγ {ἢ ϑ'γτγίας ν γβίοη, 
ΠΙΟΝ Πὰ8 πὸ παπιθ. 11 ψου]ὰ 8βθεπὶ ἴοο, (βᾶγ5 Οδηηρθ6]],) ἔγοιη 8 
ΓΟΠΊΔΓΚ οὗ Αὐρυδίίη, {πὶ δοπὶθ σορί6Β ἴῃ ἢΪΐ8 ἔἰπι6 ῃϑα Ὧ0 ργορδοῖ 
Ὡδπιοά. 

1 Ὗ ε Κηον ἢυῖ πβοίποῦ τῃ6 βδλοβὸ 88 ποὶ ἀογινοὰ ἔτσπι [16 
Οοεροὶ οἵ δι. Μαῖΐῖπεν. Ὑπᾶῖ σψουϊά ἀοροηὰ ὕροη 16 αρε οὗ 119 
Μϑ5. δπὰ νμεῖπον [6 ραββϑᾶρα γγὰβ ἴῃ (Π6 "παγρὶπ, οἵ Βαά [ἢ ἃρ- 
βεδγδηςα οὗ 8ηῃ ἑηδεγροί αἰΐοη. 
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6 ἱποϊηρα ἰο {π|ηὴΚ (παι (ῃ6 Εὐνδηρο]δϑι νγοία Ἴερι. 
ἔογν Ζαχ. ἴον Μεάδ [85 ργονϑὰ {πᾶὶ ἴΠ6 ἔουγ αὶ σΠδρ- 
(618 οἱ Ζαελμαγίαὴ ψοῖα ψτγιζθη ὈΥ οεγοπιίαι; δά 
τσ. Ονϑὴ 88γ8 [ἢδί 1}}}8 18 ἃ ἕδος Κηονῃῇ διοηρ ἴΠ6 
ον8. 

9. τὴν τιμὴν τοῦ τετηλημένου, ““ να] δ, ρυΓοἢαβϑά. 
ϑρο κΘη ᾿γοῃῖ σα}, {πὴ Κ8 ΟἸεσ. Τῇ ψογὰ ποῖ ΟὨΪΥ 
βρη! ῆδα ἰο νά} 6, βοΐ ἃ ρῥγῖσθ ὕροη, θυϊζ ἴο θυγΥ, ριυτ- 
οἶδβ6, Ὀγ νιδέαἰορδὶδ. ὅδοἢϊ. 1,6χ. ρσίνθβθ βοπηθ Ὄχϑῃι- 
ὈΪ65 ἔσοπι τἢ6 (Ἰδϑϑίσδὶ ψτῖθτβ. Ἦ εἰϑίβιη δά ἀυσοβ 
Οδ ἔτοπι Τ υςγά. 1, 88. πρὸ πολλῶν χρημάτων--- 
ἐτιμήσασθε, νίιοια [6 δομο αϑιὶ ἸηοΓρταίβ, ἠἡγοράσατε. 
δὸ 1 νοιϊὰ οχρίδίη Ἠογοάοί. ὅ, 77. ἔλυσαν σφέας 
δίμνεας ἀποτιμησάμενοι, ΜΏΘΓΘΟ ἴῃ6 σοῃ]οοίυγα οἵ 
οι οι ρἢ 15 σοηῇγπιθα ὈΥ ἃ 51Π|1|18Ὶ ρᾶξβᾶρθ οὗ Αγρ- 
Ρίδη, 2,576, 69. τετρακοσίας ἀντὶ τετρακοσίων προὔγρα- 
ᾧὧον ἀποτιμᾶσθαι τὰ ὦντα, 1. 6. ν4]6 ἴῃ6 εβδοίβ δἷἵ. 
Οη 1Π6 ἴσια. 86η86 δῃά σοηϑίγιῃοσίοη οὗἁ 16 ῥῬᾷββαρθ, 
{ΠΟ γα 15. τὴ16}} δος 6 688 Δη6 ἸΠρΡΘΠΗΪΥ 1ἢ τΠ6 οὔβογ- 
ναῖοη8 οἵ (ἰδιηρῦ6}}, ψῆο {πι18 ἰγαηβίδίθβ: “76 
ἐλὶγέψ δἰοκοίς, ἐδθ δἐϊριίζαέοα ρῥγίοθ αὐ ευλιοδ ἦδ τῦαϑ 
υαἰμοά, 7 ἐοοΐ, α5 ἐδθ 7ογὰ αρροϊπέοα πιὸ ἤγοηι ἐδδ 
5058 ἡ Ἰδγαεί, τεὐῆο ραυε ἐἤεπι (ον ἐἦθ ρμοῤέοτ᾽ 5 βείά." 
Ι δηςγοῖγ ἄρργονο οἵ (πΠ6 Ιηρσοηΐϊουβ βοϊιτ!οη {πὲ Π88 
Ὀδθη ρσίνοῃ Ὀγ Κηδίσῃρυ!], δηὰ το ἔδωκαν ἴῃ [ἢ 6 
τϊγὰ μούβοῃ ρἰαγαὶ, ποῖ ἃ8 σουρί δα Ὀγ (Π6 οοπ)ηο- 
(ἰοὰ ψιῖ ἔλαβον, Ὀὰϊ 85 δεϊοηρίηρ ἴο ἃ βδρασγαΐβ 
οἴδιι88 ; ἴῃ Ψ Ώ1Ο}} οᾶ88 [ἢ 6 νϑγβϑίοη Ψ}}}} θ6 [ΠΟ γα γ ἃ8. ᾿ 
ἔΟ]1ονν8 : ““ 7 ἐουκ ἐἦδ ἐξὶγέῳ δἠιοκεοίς, (ἐδ ρῥγῖοθ ο διΐηι 
ἐλαέ τυα5 υαἰμοά, τὐλονη ἐλεν υαἰμοά,) ἔγοηι ἐλ δοπ5 οὗ 
Ἰογαοί, (απ ἐὸν σατε ἐμοηι 7ΟΥ ἐδδ ρμοέέον᾽ 5 βοϊμ,) 
αὁ ἐδο ]ογὰ αρροϊηέοα πι6." Ἐὸογ ἰακίηρ ἔλαβον ἴῃ 
1Π6 ἢγβε ρθῦβοῃ ἔπ 6Γ8 15 {Π|6 δυϊπογίν οὗὁἩ 186. δγτγίδς 
Δα Βογϑίδη Ψ  γβοη8, ἀπ ἰἰ 185 δάορίοα ὃν Ἐοἰοπαγά. 
566 ΠΊΟΓΟ ἴῃ (ὐδίηρθο}]. Ιλοβοηη. πόνψονο, δηά 
Κυ!ηο6], τ Εν δάῆοια ἰο (ἢ6 οἷά πιοάδα οἵὗἉ ἰακίῃηρ 
ἔλαβον ἴῃ [ἢ 6 {π|Γ ρογβοη, δπὰ ἐγϑηβ]αΐθ : “Αςοθρο- 

, ταηῖ {πΠ|ριηΐδ 516108, ρι “τ Φ5ΕΠπ|8{], 416 Π| ξβ5Ε1π|8- 
νογαπὶ [8γδο] 120, οἴ Θπηρίιι8 δϑὶ ἄροσ ἤρ!! ηι5, βίσαϊ 
τ 1 ργσορς ἀοπληιι8." Αἰἶεν ἀπὸ τών υἱών Ἰσραὴλ, 
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{πον μπάονοέαπά τίνες. (οιηρατα Ευϊ γπαῖαβ. Οπηα οὔ- 
Ἰοςζίοῃ 1 πηυαβὲ τᾶ Κο ; παπιοῖγ, [δὶ Κυΐη. ψοιυ]ά 50Ὁ- 
δυὰ οὕτως λέγω αἵ {πΠ6 Θηἀ οὔ βεπίθηςο. Βυΐ (18 18 
᾿ηδά τη 5510]6 48 δὴ οἰ ρδῖδ.0. Ὗ 6 τὴδὺ ᾿Ἰηαθοα ἜΠΡΡΟΙΕ 
8} ἀροδίοροδὶδ᾽: ΜὨΙΟἢ νου, πονγανογ, θ6 Πᾶγϑῇ. 

11. Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος. Α 1υα]οϊαὶ 
ἴογηι; 88 ἴῃ Αοςίβ 26, 10. ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος 
ἑστώς εἰμὶ. Απα Φ6, 6. ἕστηκε κρινόμενος. 80 (ἢς 1,2- 
[ δέαγο, οὗ νῇῃϊοῖ Ῥγῖοα ἢδ8 δχδῃρ]65 ἔγοπὶ Ηοσγδοθ 
δηα (οἰ 18. 

11. καὶ ἐπηρώτησεν ---- Ιουδαίων; Τῆς Ῥγιαϑί φυΐ 
{115 ᾿ηἰογσορδίίοη, θθοδαβο [Π6 96 ν8 84 δοοιιβϑα .[6- 
8118 ἃ5 ἃ γοϑὶ, νῇο "δά ρογνογίβα {Π6 ρϑορία ὈΥ 86- 
ἀϊεουβ ποίοη8, δηὰ δβρθοίδ! ἢν 1Ώ8116 ἃ 1πίο τἤ θὰ 
{π6 ορίπίοη {πΠ8ι Π6 ψᾶ8 ἃ Κίηρ, δῃηά ἴο 6 ργείογγοά 
ἴο (Φϑαγ. (Καυη.) [Ι πα8 θθθὴ ἀεραίθα ψῆδί ἰδη- 
δύαροα 88 υβειὶ Ὀγ Ῥι]δΐα ἴῃ (6 {γ4] δηα σοπα πῃ) ηᾶ- 
[οη. ὍΤῆδ τηδίζοσ ἢ88 Ὀδθθη αἰ ΡΟ ΠΟΥ χα πο ὈΥ͂ 
2οδα. ΕοΚμαγά, ν ῆο ἢΔ858 δϑοογίδι ηθα, το ἰΠ6 συ δβίοπη 
οὔ ῃε Βοπιδη Επηρῖτο ἰῃθη ἴῃ 186, (μαΐ [1 νν88 ἴῃ [Π6 
1, απ ἰαηριαρο, δηᾷ {πὶ ἢ6, ἴῃ δα ἀγαββίηρ θοῇ .6- 
8.8 δη“ (Π6 ῬΘΟΡΙΒ, (0 ΟὨΪΥ υπήετβίοοα [π6 Ηδ- 
γον (ΔΙ 66 ἀϊαϊεςί,) ἀϊὰ 1 (Ὠτουρῇ {πα τηραϊυτῃ οὗ 
8η Ἰη(οΓργοίογ. 

11. Ἴ 18 νϑσβθ, δῃὰ (ἢ σψῇοϊ οὗ (Π6 Το] ονίηρ; 
ΡΑ55ᾶρ6, 8 ΠΟΡΙΟΙΒΙΥ δηὰ για] οἰοι 5} ἰγοαίθα Ὁγ Επ- 
{ΠΥ Π}1118, γῆ. 48, [ΓΟἢ] ἃ σοιηραγίϑοη οὗ (π6 οἴοσ 
Ἐνδηρο 58, ΒΚΙΠῸ ΠΥ δή)υβίεα (Π6 δαγιηοηυν, δῃᾶ 
ἈΌΪν ΠΠ ιδίγαίθα ἰἢ6 86Γ168 δῃὰ σοηποχίοῃ οὗ δνθηίβ. 
Κιΐπορὶ οὔβογνθϑ, ἰπαὶ 1ῃ6 παγγαίϊνα οὕ Μαίμπον 
(ν]ςἢ 15 νΘΓῪ Ὀγ6) πλιιϑί θ6 ϑιρ0|16α ἔτοπι ΨΦοἤη 18, 
20. 8844. δΔηἀ ἢδ 8:0] οἴ η8 {Πς [Ὁ] ον ηρ βιδίθπηθηΐ οὗ 
1Πη6 εἰγομηιδέαποοθ, ἀτγαησο ἔγοπι Ὀοῖἢ {Π0886 Ἐνδη- 
Β.} 1818. ΤΠ δαῃῃράγιπη νϑῃθιηθη!ν ἀθβιγθα {πὲ 
«[68118 5Βῃοι ἃ 6 Ρμέξ ἴο ἃ σδρί1α] βχθους]!οη, δηά ἰμαῖ 
Ὀν 1η6 ἤοπιαπδ. (8866 ποίβ οἡ 96, 66.)7ὺ Αἰογ {μὸν 
Πδὰ ροῇθ 1ο. {ὴ68 ρτγϑίογιιιπη νι «{6508, δηά δά 
οΔ]]6α Ριἰαίβ ουΐ, (866 92οἢ. 18, 29.) (ἢδγ εοπάθα- 
νουγθὰ ἴο πηονα ἢϊηι ὈΥ 8 ἴοῃα οὗ δυϊπογιίν, δηά ἴο 
᾿πάϊσα ἢϊη), ψ τἤρυΐῦ δὴν γί ! ον ὀχαπιηηδίίοη οὗ [ἢ 8 



400 81, ΜΑΤΤΗΚΎΥ, ΟΗΔΡ. ΧΧΥΙΙ, 

οδ86, ὁ σοπάσιηῃ “Ζ68085 ἰο ἀϊθ6, Ὑβοπὶ [6 δαρἢθατΓΙ πὶ 
᾿δὰ δἀ)]υάνσεά ἰο Ὀ6 ἀδβογνιπρ οὗ ἀδαίῃ, δῃὰ ἱππὸ θ6 
{186 οχϑουΐον οὔ {ποὶῦ βεοηΐθῃησθ. Βυΐ Ριδῖα ᾿ἰθῆξ πὸ 
ΨΘΟΙῪ Ραίϊοπε δὰγ ἰο {ἢ686 ππηρογίπηδία ἀδιῃδῃάβ. 
Μυοὰ δὰ 6 μοαγὰά οὐ “68118, Ὦ15 580 ΕΠ } 886 ῥγοὸ- 
διγ, οὗ {π6ὸ παίγοὰά νὰ ψδισῆ [Π6 ΒυΪοτθ οὗ τΠ6 

ορὶβ ρογϑϑουϊοα ἢΐπὶ; ΠΟΙ 8 ἢ6 Ἰρῃογδηΐ οἵ παῖ 
[μὰ ὨδρΡροδηδά ἃ ίετν ἀᾶγβ βοίογθ. (δ8ὲ6. Μαί(ῇ. 91, 
10---16. Ο.. 28.) ΤΠ νϑγῪ ἀβρεοῖ οὗ ΟΠ γίδὶ, νῇοβα 
ἔλεθ τοργϑβϑηίθα {{|6. τηοβί υηγυ θα ᾿ηΐογηδ] ἐσβη- 
40} ν, ̓πϑρίγοά {πὸ Ἐοιδη Ῥγοσυγδαίοσ ψ 1 Δα τη]- 
ταῖϊοη. Ηθ ἱπάἀοοὰ τοραγαάθα 6808 885 δῇ ἱπηργυάθης 
͵ακαέϊο, γεῖ ποῖ ἃἱ 411] ἀδηρθδγοιιβ ἰο [ἢ6 ἘοιηδΒβ, 
ΑΒ ἰο {μ6 7ονγβ, δπα δβρθοῖα! ν ἰἢο86 ψογϑί οἵ ἀ15- 
861 Ό]6Γ8, ἴΠ6 ΡῬγιθβίβ, (ἢδπι ἢ6 ἀθερίϑοά. Νοσ αἰὰ 
6 ἀουδί ἰδαῖ, ἔγοπι ποῦ ΘΩΝΥ δηάᾶ δαίγοα, ζ6508 
Πδὰ Ὀδθη 80 βασι οι δὶ γ δοσυβθα, δηᾶ ἀθἰνοεγθαὰ ὉρΡ (0 
ἀδδέι, ὈΥ {Π086 ψγῇοβα σογγυρί πηοΓγα}8 ἢα Ὠδὰ ρυὸ- 
᾿ον ταρυκοά. Ηδηςθ, βίποθ ἢ ἋἀἸα ποῖ σϑῖθ ἴο 
Θηΐδηρία ΠΙ1861 ἢ, οΥ [8 Κα μαζί, ἴῃ ψ6 1811 4 Θ501008, 
ἢθ ογάογϑα [Π6πὶ 10 ἀδραγῖ, 4η6, 1 “26 508 ψ88, 1 {Π|6}ν 
ορίῃίοη, ἀδβογνίηρ οὗ σαϑιϊραίίοη δηὰ ρα π!βῃτηθηΐ ; τ 
Βα πα οἴεπασα ἀρδϊηϑί ἘΠῚ Ἰηβε 08 8δπα τγοὶ!- 
Εἴοι, ἴο σοὸ δηά ρῥυηϊβϑῆ ἢϊπὶ {ΠΘηΊΒ6Ϊνθ ὈΥ ΤΠ οῖγ ονῃ 
88. ΕῸΓ (ἢ (6νν8 οουϊά βϑοουγρα ψΙ ἢ γοάβ [ἢ {Π6}Ὁ 
ΒΥΠΔρΌρι65 οἴδβηάοιβ οὗ (δὶ Κιηά, (866 10, 17.) Ὀυξ 
ἴο Ρυηϊϑἢ ψ ἢ ἀρδίῃ, ΘΠ ΘΓ ΕΥ̓ ΞΟΠ Πρ ΟΓ ΟἸΠΟΓΨΙΒ6, 
[δ ἢδα ποῖ [Π6 ΡΟΨ ΘΓ, 658 ΓΠΕΙΓ ϑθηΐθησο 66 
σοῃῆγπιοα ὃν {π6 ῥγοουγαίΐογ. (866 οἡ 96, 66.) Βυϊ 
πον, ΏΘη (ἢ 6 δαηηθαγιτῃ βὰν [Παὶ (ΠΘΥ σου] οῇεοὶ 
ΠΟΙ Πίηρ ἴῃ ἐἠ΄ΐθ ΨΥ, [ΠΥ Ὀαρδῃ ἴο δοσυβα 6808 885 8 
νΕΡῪ ἀδηρθγοιιβ ρούβοη, ψῆο0 ἢδα 58{{τγρὰ Ὁρ (υπη}18 
ἴῃ ἴΠ6 ῥγονίηςθ : [ΠΥ 8814 ἢθ μαὰ νἱοϊαίο τΠ6 Εο- 
τπϑδῇ ἰανν8, δῇοίθσα γοσαὶ ροννοσ, δῃηᾶ ἊἿδι]ϑα 1186] 
[26 Μεββίαῃ, (6 Κιηρ οὗ [86 726νν8. (866 [ἀκ 28, 
2.) Ριϊαῖθ, πονθνοι, βιη]1ηρ;,, (ϑης66. Π6 βὰν (ἢδι {Π6 
ῬΘΓβΟἢ ργθϑβϑηΐ νψγὰ8 οἵ [ἢ6 ρ]θθϑίδῃ οδβίθ, δη4 ΚΗΘ 
(δι ἢ6 δα ΠοΙΓΠ ΘΓ πλ}]Π ΑΓΥ ΌΓΟΘ5 Ποῦ βίσοηρ ρλγσί- 
8003.) 45 κ6α (68115 οί Πογ ἢ6 Ψψογο (Π6 Κιηρ οὗ 16 
Φεονϑὺ Τὸ (18 Ψ6808 γερ]ϊα 4, σὺ λέγεις, το, διεπεηι 
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γθ5. (866 96, 64.) Ῥιϊαία ἢδά, ἴξ βθϑίηβ, πορϑά (ῃδΐ 
α68ι.15 ψουϊὰ ἀδηψ ἰδὲ ἢ6 ψ88 δῇωσίίηρ τορδὶ ἀοτηΐ- 
Ὠδίϊοη, δηά 16 δὰ ἀοηπὶθϑα, ἣ6 σοι] οί ἤᾶνα ὈδΘοῆ 
σοηῃαοπγηηρά, ἈΠ]655 σοηνϊοἰεα ὈΥ [86 οἰδαγθϑῖ ὑτοοίβ : 
δηα {πυ5 ΡΙΙαΐα ψοι]ὰ ἤᾶνο δοαυϊοαὰ μη. Ηον- 
Εν σ, ἤρθη 9681 Πδὰ δῆϊήε:ηρά {Πδὲ ἢ6 ψδ5 ἃ Κίηρ, 
Ρι]αῖθ, {π||6 ποράϊπρ {π6 οἰδιηοιγ δηα ἰυ 5 οὗ 
Ὀ]οοα- τ ΓΒΕ δσσι 86 γϑ, ̓ ττηθ δίαΥ σοι ατηθα ἰο {Π6 
Ργθίοσγίυπι, δηὰ ραν ογάθγϑα [Ὁ .96818 ἴο 6 ὑσουρδὲ 
[0 ἢϊηι {ἢ6γθ. δ66 δοῆ. 18, 88. (Κυϊηοεϊὶ.) 

11. σὺ λέγεις. Το ΤΒΕοορηγϊδοῖ, (απ ογαγίυϑ, δηὰ 
(ἰἀβδιθοῦ, [πο γα ἀρρθᾶγβ δῃ απιδέρμέψ ἰη, (ἢ!5 ῬΉΓΑΒΘ, 
ΨΠοἢ ὙΒΘοΟΡΏγ δοῦ {ΠῚ ΚΒ 8 τὐ186 απιδίρεέψ. ἘῸΣ 
εβιβ παίζῃ β8γ8 1 8πὶ ΠΟΥ 1 δὰ ποῖ, υῖΐ μέσωφ 
κῶς: πὰ 6 ργοοθθάς ἴο οὔδβογνθ, τοῦτο γὰρ δύναται 
καὶ οὕτω νοηθῆναι, ὅτι, εἰμὶ καθὼς λέγεις" καὶ οὕτως, ὅτι, 
ἐγὼ μὲν τοῦτο οὐ λέγω, σὺ δὲ λέγεις. ΒΌ(Γ1 ταϊῃοΓ 85- 

᾿ 86η{ (0 Οτοίίυβ, Ριβοδίογ, ἔ.. Βγυσ. Ργις. Ἐοβθῃ τ. 
δηα Κυίη. (δ ΤΠ6Γ6 8 κο απιδισιέψ, Ὀυῦ {π8ὲ 10 15 
8 ἔοττηυ δ οἵ τηοάϑϑὶ δβϑϑθηῖ. δὸ ΕἸ ΠΥ 8 : τὸ σὺ 
λέγεις, καὶ τὸ σὺ εἶπας, καὶ τὰ τοιαῦτα, ὁμολογία τίς 
ἐστὶν ἀνεπίληπτος, καὶ μεστὴ μετριοφροσύνης. ῬΙΊΩΘ 
σΟΙΏΡΑΓΟΒ {δα ἔμ αἰτέξ ἴῃ ΡΙδυΐιβ: δηά (ἀϑδῦθοῃ 
ἰῆαί εχαιυϊδίϊοὶν ἀθ!οδία δαπηϊββίοη ἴῃ ΕἸΓΙΡΙ 468, 
(ΗἸρροϊὶ. 8ὅ2. Μοῃκ.) ψἤογ ἴπ6 ΝΏΓΒΘ 4885 Ῥηεάγα 
1 ΗἰἸρΡοϊγίυ 15 [ῃ6 ρογβοη ψ ΠΝ ὙΠΟ 5ἢ}|6 18 1ἢ ἰΙονθ ὃ 
5Π6 Δῆϑννεσβ, σοῦ ταὸ᾽, οὐκ ἐμοῦ κλύεις. Οἡ ἃ ῥΤΓηςΙ- 
ΡΪΘ, 8:1π|||8Ὶ ἴο0 (ἢ]18, τη Ὺ Ὀ6 Ἔχρίδι ηθα (6 ππβρογί οὗ 
ΟἿΓ ΔΙ γηδίϊνοβ αγὸ δηα ψεο; ψὨηοἢ ἀγα δοέἠ, 1 σοη- 
ςοῖνο, ἀοιινοὰ ἔτουν {π6Ὸ οἱά Ἐτθηοῆ σγές. Τὴ 
8686, {Πογοίοσθ, 18 (18: “ὙΟυἴοὶ βδᾶγ τρῆξ; [ δ ἃ 
Κιηρ." ῬΠΠ8 ἀνονγαὶ ν 88 τηδάς αὐξέον «6508 ἢΠδα ἀ6- 
οἰαγθὰ (παῖ 8 Κίηράοπι χὰ8 ποῖ οὗ [Π6 Κιπᾶ {παῖ 
1η6 Κιίηράοπιβ οὗ (ἢ6 νον] ά ἃγθ, 1. 6. ποῖ οὐϑὲξ ο)" ρο- 
ἐϊέϊοαί. Φοῖ. 18, 86. δίησα 26805 τῃδη (βαγ5 Οτοί.) 
σοηΐδ8865 ἢ]Πη5ο ἢ ἴο θὲ Κίηρ, τ σδῆποί 6 ἀδηϊοα 
{Ππδῖ 1.15 Κίπράοπι σοπηπιοπορα δὲ {ἢ6 ρογιοά ἤθη Π6 
θερϑη ἴο ἴθαοῆ. ἘῸγ {{π18 ἢ6 ἢ π|86} 7, ἴῃ Ψοἤη, 1Πΐ6Γ- 
ὈΓγοίβ {πΠ6 ψογὰ κΚιίηράοη. (Οτοῖ.) ΤῊΠ15 18 ἱπά 664 οἸδδῦ 
ἔτοιῃ (ἢ6 8686 οὗ (ἢ8 [Ὀγηγυ14 βασιλεία τῶν οὐρανῶν, 
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Μίοβα {{π|6 ἱπιρογί 1 ἤανα Ὀεϑίογσε Ὄχρίδιπθά. Ὁ 
18 («445 Οτοί.) {Π6 καλὴ ὁμολογία τηθρη!]οηδα Ὀγ Ραμ], 
1 Τιη. 6, 18. 

12. οὐδὲν ἀπεκρίνατο. ἼΠ6 σαμδε οὔ [Π8 9116 η66, Ὀ6- 
βἰάθϑ {πΠ6 ἀδ! ] θογαίθ ἀννδίτηρ [ῸΓ ἀδαΐῃ, νγᾶ5 {[18: 
{παΐ, ψ ἢ ἃ Ἰυάρα οὗ ΡΓΟΡΙΥ ἀπά ἱπίθρτιυ, 1818 
ν ἤοἾ]6 δοοιιβαίΐοῃ ψουϊὰ ἤᾶνα νδηϊβποα οὗ 118 ονῇ 
δοσογά. ΕῸΓ {Π| οἰγοιπηβίδηςα οὗὨ ἢ18 ΟὙ]Υ σοηά οΠ, 
δηὰ 15 θοϊηρσ ἀδβιι ες οὗ ἔογοθβ δῃά ρδιγίβοῃβ, νν88 
βυ Ποῖοπὲ ἴο Ἔχοιηρί ᾿ϊπὶ ἔτοπὶ 4} βυβριοσίοη. Βαΐ ιΓ 
(45 1 τυγηρα οὐἱ) Ρηαῖα οἰγοβα ἴο στδο νυ (Π6 96 ν}8 δ 
{116 ΘΧρΡΘη86 οἵ ἢΪ5 ᾿πίθρυιγ, δὴν ἀδίθησθ Ψ6ΓΘ δι ρθσ- 
ἤυουδ. (ατοῖ.) ΕΓ γπλλ8. Ψν6}} τοπγαγκβ, μδὺ (6 
ϑεαηποάσιπι μαἀ ἀο]ινογθα {689808 ἴο Ρι]αΐθ, ἢοΐ ἔοὸσ 
{γῖαὶ, θα ἔοσγ οοπάριμηδίίοῃ : πρὸς ἀναίρεσιν, οὐ πρὸς 
ἐξέτασιν. 

12. ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι α. ὗ. τι Α. ΤὨ18, 11 τηυβί 
θῸ Γοιῃθιηρογοά, ν88 {Π 6 δοοοπα δῃηὰ τποτο νϑοπηθηΐξ 
δοσυβδίίοη, δηὰ σοπίαϊποα ἃ οἤδγρα οἵ ϑεραϊέϊοπ : ἃ 
ἀδηρόογοιιβ δοσιιβδίοη ἴῃ {Π6 τοῖρῃ οὗὨ [Π6 16ϑ]ουβ ΤΙ- 
θγ5, Δη ἃ Θβρϑοίδ!ν 88 {πΠ6 79ἐν ΓΘ ἴῃ ἃ βίαϊθ οὗ 
τὰ }{, δη ἃ ΤρΡ6 ἰὺσ 1ῃ50 ΓΟ Οῃ. 

14. παῖ ἢ τπηῖρῃς Ἰηΐογγοραῖθ [ἢ6 δοουβθα ΤΟΣ 
ἔγθοϊυ, δῃὰ ρϑὶῃ ἃ τηογα δοουγαίθ Κηομνίθάρε οὗ ἴἢΠ6 
πδίυγο οὗὨ (ἢ6 ς886, (οΓ, ἃ8 ΕΓ γτ1.8 ΟΌΒΟΙνΘ68, μυσ- 
τικώτερόν τι μαθεῖν βουλόμενος,) ΒΙΠΔῖα ογἀογοα 968118 
ἴο σοῃ!δ ἴο πὶ δί ἴΠ6 ργφίογιιη, δη {6 η (6 το- 
Ρβαϊθα ἀνονδὶ οἵ (πγιδὲ ἰ(ῃδὲ ἴθ ψὰ8 ἃ ἄϊησ, (“οἢ. 
18, 86.) ργορδ ὶγ ὑσουρῃι ἰο ἰῃς6 Ῥτγοσυτγαίοι 8 πηϊπὰ 
{86 5ἴο!ςδὶ ἀορηΊδ8, μόνος ὁ σοφός ἐλεύθερος, καὶ πᾶς ὃ 
ἄφρων δοῦλος, (Ἰἰ΄. Ραγδάοχ. ὅ. αὐτάρκης ἡ ἀρετὴ πρὸς 
εὐδαιμονίαν. (ἰἷς. Ῥατγδάοχ. 42. μόνος ὁ σοφὸς πλούσιος. 
10. 6. Θιιϊϑηδπηι)ι Ἰριέυγ 06 Ὁ βδρίθη8, ὅς. Ηογ. Εργ. 
1,1, ὅ9. δΔαά. (ἰἀγπ). 9, 9 88. δὸ {πᾶὺ Ὀγ {18 ΨΟΙῪ 
Ρτγοΐδδϑιοη οἵ ψδβϑιι8, ἃ8 νν68}} ἃ5 Ὁγ (Π6 γοϑῖ οὗ ἢϊ5 σοῃ- 
νογβδῖιοη, (868 Φοἢ. 18, 86.) ΡΙ]αΐα Ὀδίηρ σοηδιηρα 
ἴη ἢ!8 Ορ᾿πίοη οἵ [Π6 ἱῃποσθῆςα 8η4 ργοθν οἵ .651.8, 
θυ {ππκΚίηρ πὰ παν 6 1655 ἃ απαέϊς, ἢ ἀδραγίοα 
ἔγοιῃ (ἢ 6 ργφίουαπι ψ1{}} 068118, Δηἃ ἐοϑι86α ἴο {116 
σδηθράγιπῃ τας ἢ6 σουὰ πὰ 'π πὶ ηο οδυ86 οὗ 
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ἀεαιῆ. ()}οἢ. 18,38----398. Τιῦκο 28, 4. 564.) Νονν, ον- 
Θνϑσ, ἴῃ ϑαηδοιίσιπη, ψἤοβθ παίγθα τνὰ8 οιριττογοά 
ὈΥ 1818 (65{Ππ]οΟὴῪ οὗἉ Ῥι]δίθ, βίγοναε ἴο δχίογί, ὈῪ οἷδ- 
ἸοΟυΓΒ, ΨηαΓ {Π6Ὺ σου]ὰ ποῦ οὈΐαϊπ ὈΥ ταργαβθηίδ-. 
[Ἰ]ΟΏ8, 8η6, νι τη αΓδίθ βηουΐβ, ἀθιηδηάθα [1185 118. 
(Μαιῃ. 27, 12. Κὸ 28, δ.) Ηδ μὲ (δΘχοϊαϊπηρα 
1Π6 γ} {Πγουρῃουΐ 4166 δηὰ Ψυάεοα βίυά!θα ἴο 6χ- 
οἰΐα ἀϊβευθδης68, δι] ἰΔιηρετοα ἢ ἐἢς ρμορυΐδςα, 
Δ βἴτονα ἴο δχοῖϊΐθ ἃ βραῆθγαὶ 150 τγθοίοη. 

14. οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἐν ῥῆμα, 1. 6. πα ]]8πὰ 
γόπι, (1), ον παΐξοηθηι. ΤΠ βίυάοης ψ|}}} οὗ- 
ΒΘΓΡΥΘ, οὐδὲ ἐν 18. ΤἸΏΟΓΘ ΘΙ ΡἤὨδίϊοδὶ {Πδη οὐδὲν. 

15. εἰώθει ὃ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα---κατ᾽ ἑορτὴν. ΓΉΘΓΘ 
ΔΓΘ {0 4 650[10η8, οοπηθοίθα νι [Π6 ἀσίογγηϊ πδίίοη. 
οὗ {π6 86η86 οὗἁ {18 ρᾷ888ρῈ ; ΠᾶπΊοὶν, ΨΒΘίΠοσ ὈῪ 
καθ᾽ ἑορτὴν, ΜὙὸ ΓΘ 10 πάἀοιβίδηἀ αηψ 7δαδί, ΟΥ ΟἾΪΥῪ 
(ῃ6 Ῥάβομαὶ. ϑαοοηάϊγ, νῆθηςσα οτρηαϊοα [Π6 οἰό- 
ἔοι Α5 ίο ἰδ ἤγβέ αιιοϑίίοη, ΒΖ, ϑιπίοῃ, ὅζο. 
{Ππ|πΠκΚ 1 παν ἀοποίο αὐέ ἐδθ ἐδαδίθ. Βυΐ Οτοτίι, 
8η4 ὩΘΑΓΙΪΥ 41} (Π6 οἴπογ (ὐοπιιηθηϊδίογβ, {ΠῚ {Πδΐ 11 
ἀδηοίαθβ ΟΠΪγ (Π6 Ῥάββονθσ, 80 σδὶ]θὰ κατ᾽ ἐξοχὴν, 85 
ἜΡΡΟΙΙ αἶβο ἔγοτῃη Φόῆη 18, 80. ψῇο [148 ἐν τῷ πάσχα, 
οἴῆογνβθ, ἱπάθοά, {π6 ρέμγαϊ ψουϊὰ ἢανα Ὀδ66η τι566 ".. 
Τῆς βεσοηπά αιδβίίοη 18 οὗ τόσο αἰ βου] ἀδίθι πη] 8- 
[ἰοη. Μάδηγν (ὐοιηπηθπίδίογβ τηδιἴδιη (ἢ αί {{}18 ν" 8 
Ψ 86. Δη δῃςσίθηΐ ουβίομῃ οὗ {π6 [ςγδ6] 168, ᾿ηἰτοάἀιυςσρα 
1ῃ ΠΊΘΙΠΊΟΤΥ οὗἉἨ {πεῖν ἀδ  νογαηοα ἔγσοπι Εργρίίδη ὑοσηά- 
δ66, δΔη4 ρτγοϑογνθά (οἢ {6 8] υρσαϊίίοη οὗ Ζ0υ4258) 
Ὀγ Αυριιβίιι8 ἀπ 4 [8 βυσορϑϑοῦϑ. ΓΏΘΥ Γαίεσ ἴο ΖΨοἢ. 
18, 89. ἐστὶ συνηθεῖα ὑμών. Βυϊ Οτοι5 }050}Υγ οὔ- 
)6εςί5, (πα΄ τ[ῃ6 [ᾶνν 88 χωρὶς οἰκτιρμῶν, (Ηεργ΄. 10, 

ΤΉ κατὰ οδηποῖ, 85 δοῦ!6 ἧαᾶνα [πουρῆϊ, σομίτγθυΐο το ἀ6- 
[ΘΥΠΉΠ6 {Π|6 φισβίϊοη, δίῃ 66 [18 ἴΌΓΟΘ ἤΟΙΘ 18 Πα ἰ8 ο4116ὰ αϊεέγίδιι- 
ἐΐυό, δηὰ 15 ιϑεὰ οὗὨἩἨὨ ναὶ γϑοῦγβ φογίαέΐϊηι. Τῆυβ 11 18 ὑδὺ8] τ ἢ 
ὨυΠΊ6Γα]8, αη ἃ πουτ5 οὗὈ {{Π|6, ἃ5 κατὰ καιρὸν, κατ᾽ ἔτος, κατ᾽ ἐνιαντόν, 
κατὰ μῆνα, καθ ἡμερὰν. Ἠδηοθ [ἴ 8 ψε}} δἀδρίεα ἴ0 ὨδΠπ168 οὗὨ ὅ68- 
εἶνα ]β το συ αγὶν γεσυγγίης. Π6 δα τὨΐη ΚΒ ̓ξ ἀδηοῖθβ μπέυεγεαζίέψ. 
Βυι ιδπαὶ ἰ8 αἰ ἃ Ὀγ 186 εἰ] ρ818 οὐ πᾶς ΟΥ ἕκαστος. [ἴ τιν 8|50 ὃ6 
ορβογνοά, {παῖ ἴῃ (ἢϊ8 Ἰάϊοπι [ἢ6 ἀγίῖο]6 15 ἱηναγ Ὀ ]Υ ον δα, Μ ἈΪΟΝ 
πτου]ὰ οἰδοτύνίδβα ἤανα Ὀθθ ἤοΓΘ ἐχργεδδοά, 88 1ἴ 18 ἴῃ Μαίδ, 96, ὅ. 

μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ. 



άἀθὼ δ᾽. ΜΑΤΤΗΕΎ, ΟΗΑΡ. ΧΧΥῚΙ. 

48.) ὃ νόμος τὸ ἀσογγνωστὸν ἔχε. Απά [ἢ18 ρο"οη 
Ὧ6 σορίοιβὶγ [{{Ππ|8ιγαΐθϑ ὈΥ ὨυΏΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΏΡΪ6Β. 

᾿ ΟἸΘΙΒ (88 τοι. δηᾶὰ Βοβθηπ).) {ΠῚηΚ (Πὲ 1 οτὶρ!- 
Πδίθα σὰ {(Π6 Βοπιδη8β, (σῃο δ {Π6 1,δοἐ δέον πα 
Ἰοοβοά {π6 Ὀοηά8 οὗ {π6 σαρίῖϊνα68,) δηὰ ψ88 ρτγαπίοα 
ἴο {Π68 Ψ6γ8 Ὀγ Αυριβίι8. Βυΐ (45 Βοἰδηα οἠ]θς(8) 
δὲ (πΠ6 7,εοἐξδέογπία ποῖ οὁπὸ Ὀυΐ αἰΐ (Π6 σαρίϊνθβ σογα 
Ἰοοβοα ἔγοπι οἰ δίη8. δθε [ἱν. ὅ, 18. ΒΥ ϑρθῇσοσ, 
δῃα 5οητ6 οἴδογβ, [ἢ15 οσἰιϑΐοπι ἢ845 Ὀθθη ἀογίνθα ἔγοιη 
(86 Ογοεῖα, δῃὰ ϑβϑοιῃθί!ηρ ΒΙ ΠΊΠΪΔΓ [0 ἐξ ἸΏΔῪ Ὀδ6 
ἰουπά πὶ {Πα σΟ]ργαίίοῃ οὗ (ἢ 6 ΤΠ ϑορἤῃοσγία ἀπιοηρ' 
(Π6 ΑἸ ΠΘηδη8. ΕΓ τοΓῈ ργοῦ 4016, ΠΟ ΘνΟΓ, 18 (Π 6 
οριίπίοη οὗ (δίρζον, Ηοίίηρογ, δίοοκ, δηὰ οὐδοῦ, 
τιδί {πΠ6 ουϑίοπι ψγ85 1ηἰγοἀυςοα δ (ῃ6 δγγίδῃ σοη- 
αυθγοῦβ ᾿ηἴ0 ΖΨυ4654, δηὰ {Πδ0 (πΠ6 Ποιηδηβ, Ππαϊηρ ἰδ 
ἤσγοϊγ Θβί δ] 18Π64, ἀἸὰ ποί σαγα ἴο 800} 15ἢ} 1ἴ, θυ σοη- 
{ἰηυδὰ 11. [ἡ ᾿τπϊδιίοη οὗἉ νῇϊςῆ, οἵ οὗἩ [Π6 [,6ς{18- 
ἰογηΐα, {π6 ΟΠ γι βιίδη Επηρογοῦβ οἵ Βοπια τγοϊθαβοά 
ἔτοπι θομ8 δἱ Εδϑβίαγ 411 ρυ βοηθσβ, θχοθρί ἴἢοβα σοη-᾿ 
πο ἔογ νοῦν ἤαρτδηις οἴδηςθβ. δΙΠΆ11γ ουβίοπιβ 
ἐπΟΡΕ (Ὡ6 (ἀδη 6168 πᾶνα θ6θη τοιηδγκοαὰ δηά 1}}05- 
ἰγαίθα Όγ 1 ομοῖγ, Δάδίπι, 1 γα ϊι8, ΤΠ ον, ΕΑ γι 5, 
δηά οἴδογβ, γοίεγγοα ἴο "γ Ὗ οἱ δῃὰ Κοβοῇογ. 

16. εἶχον, ἔογ εἴχετο, [πον Π8ά, 1. 6. π6 ρεορὶε δά. 
Α Ηδοῦταϊβπι), 88γ8 Κυΐϊποοὶ; ψῆο τγϑίδθιβ ἴο ψογβίαβ 
8δηά 1,ουϑάρη. Βιιΐ (ἢ8 1άἴοιῃ 15 σοπηηοη ἰο (ἢς ρο- 
Ρυΐαγ ρἢτγαβθοίορσυ ἴῃ 411 ἰδησαδραδβ. 

16. δέσμιον ἐπίσημον, ποίογίοιι8ϑ. ᾿Επίσημος 5Ιρη!]- 
868, 1. σιρπαέμδ, τηλΙΚΟα, βίαπιροά, 845 οἵ πιοποΥ ; 
4. ποέαδεἰδδ, ΤΟΙ ΓΚΑΌΪ6, ἴῃ ἃ Ζοοά βθΏβ6, 85 ορροβοὰ 
(0 ἄσημος; 8. ΤοιπΓΚαῦ]6, ἰῃ ἃ δαά 56η86, ποέογϊοιιδ. 
ΤΠουρῇ ἴῃ {Π6 ΟἸαββίοαὶ ασθοκ ἰξ 15 βεϊάοπι ὑβ6ᾶ, 
θυΐ νι ἢ βοιη6 δα ἀϊ ΠΟὴ Ἔχργοβϑῖνα οὗ ογίηθ, ὅζα. (80 
1 411 1η6 Ἔχδιῃηρίθβ οὗ δ. ἢ]. δηὰ 76:5.) Το 1,Αἰἢ 
186, (48 1η “αηιοδιιδ, ποδὶϊα, δὰ ἐπείψέμα,) σοτγο- 
ΒΡΟΠΒ ΘΧΔΟΙΪ το {Π|5 Ἰάΐοῃ. ὅ0 δ οἰβίθιῃ οἴδβ 
ἔγουι Αρυ]θ)}ι8, ἐαέγο ἱποίψέιια, Καηιοϑιιδ ῥγθάο: απά 
ἴτοπλ ΟἸσΟσΟ υἱέϊϊς ποδιίοδ. (Οἰζ08, ρῥΓαβδίηρ ἴοο 

᾿ τ Π0ἢ Οἡ [Π6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ 5᾽ρηϊβοδίίοη, σοο]]6οῖ5 ἔτοτα [ἴ, 
(δι ΒΑΓ 88 ννᾶ85 τη γε οἡ {{|6 ἔδοθ ογ ὕδοῖκ νι 
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8. ὈΙαοῖ (ποία: ψὮϊο 1 5Βῃου]α μᾶνα {πουρῆϊ ἴοο 85- 
Βυτὰ ἰο πιοηίίζοη, δά [ἴ ἢοΐ Ὀθθὴ Ὡοίϊοθα, ψι ἢ πὸ 
ΤΑΓΚ οὗ ἀἰδαρργοθδίίοῃ, Ὀγ ΒΟὨΪΘυΒΉΘΓ, ἸῺ ἢ18 [,6Χ. 

17. συνηγμένων αὐτών, 1. 6. [ῃἢ6. δεῪῃῃράΓγιπι, νι ῇ 
16 Ρθορὶβ βίδηάϊηρ ὈῪ ; 88 ψ6 οοἰΐθςξς ἔοπι νοσ. 20. 
κα 28, 18.; 8πΠ4, 48 ψα ἤηὰ ἔτομι Ψοβθρῆιιβ, νν88 
1814]. (τοί 5.) 

18, ἤδει γὰρ, '. 6. 85 Μ06}] ἔγοπι ἢ 18 σοοά γϑραί(δίίοη 
88 ἔτοτῃ [118 ργθβϑηΐ τπηοάογδίοη, δηα {{π|20 Ω0 ΟΥΙΠ16 
δα θδθϑθη ργονϑὰ δραδϊηβί ἰὴ. ((τοία8.) 

10. καθημένου ---ἐπὶ τοῦ βήματος. ΑἋ ἰτρυηαὶ, οὐ 
διεσσοδένδ, ΤὰἸ86α 86 ν6ΓᾺ] βίθρβ, δῃὰ οἴϊθη ἔογιηθα οὗ 
ϑίοηρ, βοῃηθίϊπηθϑ τ 70 16. οἡ ΨὨΙΟοὮ (ἢ6 βοαὶ ΟΣ 
(ἤγοηρ, οὗ [6 ρχοϑιἀθηΐ, ἤθη δχϑγοϊβίηρς Ἰυπαρτηθρηΐ, 
ψ 85 ρίδοβςα. ΤΤΠ]8 νγ»88 δἰ νναυβ διὸ ἀϊο. ἔοτ ἰἢς ἢο- 
τΔη οσυίοπλ ψ88, (Πα σ81865 Βῃου]ὰ 6 Πραγά 1 (ἢ 6 
ΡΓίογ.Π), ΟΓ ἴΠπ6 ῥγθϑ θη 8 μοιιβθ, μυΐ Ἰυάρηγχοηΐ 
Βῃο ἃ θ6 ργοῃπουπορα ρῃὈ] 1 ΟΙΥ οἡ ἃ βήμα οτοοΐβα ἴῃ 
ΒΟΠ16 ἸΟῪ δηα σοηβρίοιουβ βροΐί ἴῃ {Π6 νἹο ΠΥ οὗ 
(Π6 ρτγθίοσίυη. (οβθητῖη. δπὰ Κυϊηοαὶ.) Οὐτοῦιιβ 
{ΠῚ} Κ8 (Πδὺ [μ18 οἰγοιηβίδηςα (οοΚ ρίδςα, ποΐ 1π (Π6 
ἴαοέ Θχαιηϊηδίϊοη, δί ψ ποῦ (ἢχιϑβί 85 οομαοπηηρα (ο 
6 οτυοςϊῆρά, θυΐ ἴῃ (Π6 “όγηιοῦ οῇθ, νῃϊοΐ, 11 56 6 8, 
ψ8 [Ὁ] ονοαὰ ὮΥ 84 ςσοηΐδγοηος οὗ Ριϊαίς ψ τ ἢ 18 
σΟΏΠΟ1], (νἢο 88. ἴῃ ἃ ρίαςα βαραγαίθα ἔσγοπι (Π6 βήμα 
ΌΥ ἃ νθ6}}.}) ψν ἢ θίποσ βοουγρίηρ (οα]]6α 1ῃ Αοἰβ 22, 24. 
μάστιξιν ἀνετάξεσθαι) βῃοιι!α Ὧδ τεβοτγίοα ἰο φμα5έϊοηῖδ 
δγῴο.. Οὗ 18 ουϑίοαι [Π6ΓΘ 18 8 νΙν1ἃ ἀΘβου ρίοη ἴῃ 
Οἤγγβ. Οὐ. 18. ἐδ δέαξιιϊδ. Ῥιϊδία βθθῖηβ ἴο ἢᾶνθ 
Βορρα {παΐῖ, ὈΥ {Π|8 βΔρο]]δίοη, {πΠ6 ρϑορίθ ψουά 
ἢᾶνο Ὀ66η τηονϑα ἴο σοηρδϑβϑίοη : ἰ{ Ψ88, ΠΟΎΘΥΘΣ, 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΣΥ ἴοΟ ν61] {Π18 1Ἰη]υ8[166 ἀηάθγ [Π6 5ϑιηθίδηοθ 
οὔ Ἰερα! γ. Α,8 ἴο ψμδῖ βόα 880, [δὲ {Π15 ἤδρ6}18- 
(ἰοῦ ἰογημθὰ ραγέ οὗ {6 οἂριδὶ ρα πιϑῃτηδηί, {μαι 
ἄοαβ ποῖ σοηβῖϑτ ψ τ Βοιηδῃ ουϑίοιη8. ἦγε ΙΘΔΓὴ 
ἴοο ἔτουι ΨΦοπη, {πΠ8| βοπμα ρουϊοα :πίοτνοηθα δοσ 
ἴῃς δ ρο]!] Δὔοη Ὀείογα (ἢ γιϑὲ ψγὰ8 σοηαθιηηοθά ἰο Ρ6 
οτυοϊῆθα. Α8 το (ἢ6 ψοτὰ φραγελλώσας, ἴῃῃ!: νογ. 20. 
{ 15 β8ι(1 :}»6᾽ γοϑίγορυ οϑϑδίοποπι. “ΓΏΘΓΊΕ 18, (Πδγοίογα, 
ΠΟ ΠΕΟΘΒΒΙΥ (0 χεϑοσί (ο [6 ᾿ργοῦαῦ]6 βυρροϑιίίοη 
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{πὲ ΟἸγἰβί, ἴῃ 80 βῃογί ἃ βϑρᾶςα οὗ {1π|6, 85 ἔν ίσθ 
βοουγροά. (Οτοί8.) 

19. ἡ γυνὴ ἀπέστειλε, λέγουσα. Ηδτ πᾶπιο ψν 85 (Ϊδυ- 
ἀἄϊα Ῥγοουϊα. Τἢδ ουβίοπι (84γ8 τοί.) Πδά δγίβθη 
ἔγουῃ [Π6 ρὲ οὗ Δυριιίιι5 ἴο ἴΠ6 {{π|6 οὗ ΤΙθογι 8, 
τύ {Π6 ργοοσυγαίογβ δη ἃ ργϑϑι ἀθηΐβϑ βδῃου !α Ὀ6 δοοοη- 
Ρϑηϊθα ὈΥ (ἢ οὶγ τοῖυθ5. ὙΔΟΙῖιι8 ΓΘΙΠΔΓΚΒ, ““ Δ ΠΙ5 
ποροί!α 5056] 1; ἰγΓδηβιρ!; ἀΟΓΙΠῚΊ ΘρΊΘ685115 ΟΟΪ] ; ἄυο 
6386 ῥγείογιδ." ΑἄΒ1Π|1|ΔΓ βίογσυ οὗ ἃ ψῇἊδ Πανίηρ ἃ 
ἄγϑδπ), δῃα 866] ηρ᾽ ἃ Πη688806 ἴο ΠΟΙ Πυβρδπηά εὐ ἡλν 
ρου τΠ6 ὈδηοΪι, ὅζο. 15 σοϊαίβα Ὀγ Δρρίδη. Β. (Ὁ. 2, 

. 814. Δηά ψαῖογ. Μᾶχ. 1, 7. [1{ ἢ45 Ὀδϑὴ τυςῇ Ὧ6- 
[αιοὰ Ὀγ ΤὨροϊορίδηβ ψ ΠθῖΠου {Π18 ἄγοαπὶ 85 ὑσο- 
(Θγηδίμ γαῖ" ΟΓΥ Πδίιιγαὶ. ΤῊΘ ἔΌγτηογ 15 πηδηἰδιηθα ὈῪ 
ῖη6 ΕΔΙΠοΓΒ, δῃα πηοϑί (ὐοπηπηοηίδίοιβ, ἃ8 τοί, [,. 
Βγυρ. Μαϊἀοηδέῖ, Αἄδπι, 1, ἀπ Βαβπαρθ. δοίης 
τοσθηΐ (ομπιηρηίδίοιβ δάοριὶ 6 ἐἰαέξον" Ὠγροι 6818, 
Δηά δοοοιυπὶ ἔογ 1 ἔγοῦγ παίαγαὶ σα0.868, 85 Κυμποεῖ, 
Ιφῃδίυ8, Βεοάα4, Ρορα Βεηβάϊοῖ, δηὰ Μζ. ΕἸεδπιίηρ, 
Δ5ΟΓΡΘ 1 ἰο (Π6 7)ευϊ} Ἀϊΐδιηι ἐθηοαΐξϊδ απιϊοὶ Ὁ 

«Το ᾿ἰδυρὶ γογα τδηΐ οὗ κοοάηεβ8 ἐπά οἵ ρτδςα, 
Απά ἴο θ0 ρτᾶνβ δχοθθάβ 8]] ρονοῖγ οὗ ἔδοβ." 

Κυϊηοοὶ {Π1ηΚ8, τἢδί (ἢ6 ψοϊηδη ψ ῇοτμῃ τοί! 310- 
ῬΟΒ68 (ο ᾶνθ βεθῇ εὐσεβὴς, δὰ ΠεααΓα πᾶγγδίοηβ οἱ 
1η6 ψογὰβ δηὰ ἀθθα5 οὗ (ῃτιϑῖ, οὗ [π6 ἀθδαϊν Ἰδιγοα 
8Δηἃ Ὀᾶ86 το ΔΙ 0η8 οὗ [Π 6 ϑυπϑάσγι πὴ ἀρδληβῖ ΠΊτ, " 
ΟΥ̓ }18 θεϊηρ 861ΖΘα δηα σοηάοιηποά Ὀγ {ΠῸ 6 )85; δηὰ 
τῆδί {Π||886 Ἔδνϑηΐβ 80 βίγοηρῚΥ αἰἴδοίοα ποι τΠδΐ, γν}}116 
Δβίθαρ, ἢδγ ἀϊδίαγθεα πη πδά ρῥγοβθηίθα ἴο ἢδγ 
᾿ηδρ68 ΨὨΟἢ ΠΔα στοδίν ἀριαἰοα ἢοζ. 

19. μηδέν σοι---τῷ δικαίῳ, 1. 6. ἢανα ποίπίηρ ἴο ἀο 
ΨΙΓ [Π6 σαυ886 οἵὗἉ 1ῃ15 15 ρϑβϑοῆη. δὸ Εὐυι γπηΐ5 
δυῦαι48 ἀμφισβήτητον. Α ἴογηγια (878 Βδρἢε]) 
υ86α οὗ ποί 1π|ρ]1σαἰληρ ΟΠ 656] ἴῃ ἃ Ὀυβίηθ85 [ἢδί 
ἀο68 ηοΐ Ὀο]οηρ᾽ ἴο ΟΠ6. 

19. πολλὰ---ἔπαθον, ΤηΔν (Πϊηρ5. Ε. ἡ. Ἐδίποτγ, 
ηιμοῖ. δὸ ἴῃ6 ατσθοκ (ΟἸ855165 ΠΑΝ ΗΝ 6Χ. ρῖ. 
Αἰῃεη. Ρ. 7. Β. πολλὰ κακοπαθήσας. ὙΠΘη σήμερον 
83:6} 68 118 (ἰ481) ηἰρἠξ; 88 1ὴ Μασκ 14, 18. σήμερον 
Ἐν ΤῊ Ψυζκτι. 
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98, ἔπεισαν τοὺς ὄχλους. ΟΠ ΘΌΒΠΘΓ ψ6]} ΓΘ Π6Γ5, 
διαδεγηΐ ροριίο. ἄμε ΨΟΓΩ λθγ ἀξδῃοίοβ δμαάογο, 
γογϑδιμαάθνδ σομαῦὶ. ἘΕῸΣ πείθω ἢδ5 δοέϊ ἴῃ056 56 868, 
ψ ΠΙςἢ ἴῃ 1, ΑτᾺὴ ἅτ ἀδποῖθα Ὀγν διμαάθῦο ἀῃα ρογδιια- 
ἄθγθ. 1 τουϑὲ οθϑογνα, Ὁ. {Π6 ψ8Υ, {παῖ πείθω 86 618 
ἴο ἀδηοῖθ, ΡΙΟΡΟΓΙΙΥ, ἕο μεδὴ,, αὐ 56. ἱπιροί, ἀτκὰ ΔΡ0θ 8 5 
ἴο ΡῈ σορῃαίθ ψ ἢ [Π6 Ηοῦτον ΠΡ. Α5 (ὸ δμα460, 
ΜΘ (ῃ6 Γ,δἰη αἰγπιοϊορβίβ 80 ἀρβυγάϊ!γ ἀθγῖνο ἔγοπι 
ϑμαυΐδ, 118 οΥΙρίηῃ 15, 1 {Π1ηΚ, ποῖ ἴο Ὀ6 ἔουηά ΕἸἼΠΟΣ 1η 
(Π6 [δι] οὐ τ 1Π6 ατθοκ; δυΐ πιυδί 6 βουρῃξ [ὉΓ 
ἴῃ {6 Νογίβογη ἰδηρτιαρθβ, ΠϑΏΊΘΪΥ, 1η ἴπ6 Α. δ. 
δϑιυαοβοη, Ἰοοϊδηά!ς σιυείσοη, αἴσχη. δολιοεῦεη, Νογί 
ϑοοίοῃ διοίσοη, ἴο 'πο]ηθ, θοηα, ὅσ. Ηδηῃοα ΟἿἹΓ 
ψογὰ (0 διυαν, 1. 6. ἴο ὈΪ48, οὗἨ ψὨΙΟἢ Ἔχ ]οε, μοι 
1η ἐδθ παέιιγαί διὰ ἤρυγδίνα 56 η86, ἅΓ6 σίνοη ὃν ὉΓ. 
Ψομηβοη ἴῃ 8 Ὠοϊομασγυ. ὙΠαῖ [Π6 Ῥγίθβίβ ββου)]ά 
ἤν θ6θη ϑμοσοδοζωΐ ἴῃ ρογϑυδάϊηρ [Π6 ΡΕΟΡΪΘ, 18 ποὶ 
ἴο θὈ6 ψοπάογρά δῖ, βϑίποβθ 8 ἰδάγῃ ἔγοπι ΨΌβθρἢι8, 
{παΐ ρτοαῖ ψγὰ8 {ποὶγ ἱπῆποησο τ (Πρ. Ηον ἰη- 
σοηδίϑῃηϊ 18 1πΠ6 ἀὠγα ρορμϊίαγῖς ῖ6 ργονθυθίαι; 80 [(ἢδῖ 
νγ6 Π66α ποῖ θ6 8Γρτ]864, [πδὲ {Π6 38Π16 ΡΘΟΡ]θ γῇ. 0 
Παὰ γυϑὲ Ὀεοίοτα βῃοιίεα “Ηοβδηπδ 0 [6 δοῃ οὗ 
(ὐοά,᾽" 53ῃου]ὰ πον ἢανο οχοϊαϊ πιά, “ οἱ πὶ 6 οτὺ- 
εἰἤεά. Ἐοβδησιυ ας δπὰ Κυϊποοὶ βυρροβὶ οὐδοῦ 
σ8 0,868 ἴῸΓ ([}}8 οἰδηρα οἵ ορίῃϊοπη, οη 866. Ὑϑδί 
6 ΠΔῪ ϑυϑρεοὶ [Πδὺ {ΠΟΥ͂ ψΕΤΘ ποῖ ΘΧΔΟΟΪΥ [ἢ 58:6 
ΒΟΙβοηΒ. ἼΠο 3γδέ σσονχὰ ννἃ8 σοπιροβεὰ 1Π ἃ ζγεαξ 
πιθαδιγο οἵ [ἢ 6 Ὀοίίογ πο] πὰ Ρ6ορ]6 ἤἔθοτῃ πε οουη- 
ἰγγ. Ζ7Αϊβ σοῃϑίβιοα δἰπιοϑὲ ΠΆΓΟΥ οὗ (Π6 «6Γ1188- 
δ μλ 68, ἀπ οὗ μόδα ἀου 6658 16 νεΓῪ Μοτϑί ριοκοα 
οι, δ βυθοτηθα ὈΥ {Π6 Ῥυγίθϑίβ [ῸΣ [18 ΝΘΓῪ ΡῈΓ- 
Ροββ. δυοῖν ργθραγθά τοοῦβ ἤανθ ποῖ Ὀθϑθη υὑπίγεαιθηϊ 
1Ώ ΔΗΥ͂ ἃρ6. 

41. ἀπεκρίθη, ποῖ απϑδισογὶπρ {πεῖη, θαΐ αἀαν δδδὶη δ 
(πΠ6πι. ὙΠ ἰτὰς γσαξίο ἰοσὶ 18 1Ππ8ἰγαῖθα ὈΥ {Π6 [0]- 
Ἰονίηρ τουηαγῖς οὐ Εὐυϊηγπιῖυβ : ἠρώτησε πρώτον᾿ οὕπω 
δὲ ἀποκριθέντων, ἀσ χοληθεὶς πρὸς τὸ μήνυμα τῆς γυναικὸς 
αὐτοῦ, πάλιν ἐπανέλαβε τὴν ἐρώτησιν. ἴῃ ἰδεῖ, ἢ6 δά 
σίνοη (δ {πεῖς ομοίςο, ΨΒοῖμοῦ οὐδ ἔνο ἴο γθθδβδθ, 

ΝΟΙ, 1. 2 κ 
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δηά ψ}}}16 (ΠΟῪ ἜΤ σοηβι ἀθγίηρ, 6 νγἃ8 ΟσσΌγΡ 66 Γ6. 
ϑρθοίηρ [6 πηρϑβᾶρα ἴτΟΠ) [115 ψἴθ, αἴθ νῃϊοῇ ἢ6, 
ἃρᾶϊῃ αἀαγο8εησ ἐΐόηι, ἀθτηδῃ 5 ἴο Κπονν οἡ ψἢϊοἢ οἵἁ 
(Ὠδπὰ {Πδὶγ σῃοῖςα Πδα ἔ]|6η. 

21, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο. ΤΏς Η6]]Θη 5116 ΓΙΓΘΓΒ 
86 {Π6 ψοΓά5 τίς δηἀ πότερον ἰηἸΒο ΓΙ πη παῖ ν. Βαΐ 
ποΐ 80 ἴδ6 (4881 4] διυυίῃοιβ. ΟὟἿΓ ἰγδηβίδι!οη ἢ 88 
σούγθοῖγ γοηάογοα 1 τυλοέλογ' : δὰ  τυὐλϊοὴ ποι! μαννα 
μείζογ γσοργοβθηΐθα (ἢ ἑάϊοηι. 

24. τί γὰρ κακὸν ἐς. Κα 5 (615 ιι5, (ῃδ ψ»6 ΤΊΔΥ Γ6- 
βρατὰ (ἢ6 γὰρ, Ἰοϊῃηθ ἃ νι δὴ ᾿η Ογγορδίιοῃ, 88 6Χ- 
ἀδρνν οἵ βΒ0Γργι86 δηὰ ἀἰβαρργορϑίοη, ἴἤθγα θοηρ, 
6 8408, Δη 6]}10518 ΟἹ βοῦηθ ψογὰβ Ἔχργθβϑίηρ ἃ τοῖ- 

88] οὐ {ῃε Ηβαιιεϑσί. [{ 18 ηοΐ (85 [6 Ν υ8) ἃ Ηοὔτα- 
1ϑηὴ, Ὀυΐϊ 18 ιιϑυα] ἰη 1ῃῇ6 Ὀοϑὲ ατοοῖκ ψιϊίογϑ, ἔχοι 
νοι ΘΧΔΙΡ]68 ἅτ ριοάδιυςσοά ὈῪ Κιοῦθ. Ουζ ἰδΔη- 
συᾶρο ᾿δά ἔογθυγ {Π158 τἀΐοπι, 20. τοὴν 9 πὨϊσἢ 15 
5{1}} γεοία: θα Ὀγ {Π6 νυ] σᾶ. 

24., θόρυβος γίνεται. Ῥι]αΐθ, ρΡΟΙΠΔΡ5, νν88 ΓϑίΠῈΓ δρ- 
Ῥτθηδηβίνα οἴ δῃ 1η8υγγθοίίοη ; ἃ ἔρασ, ᾿ηΠἀθθά, υηνψοῦ- 
(ἢν οὗ ἃ Βοιηδῃ, δῃὰ ἃ πιδρ᾽ϑίγαίθ οἵ ἤγπιηθϑϑ, θυΐ 
γὨ]οἢ σΟΠΒΙ ΘΓ [6586 08 ἢ]5 Ὀ]ΔΠΊ6 [ἢ σΟΠΊΡΑΓ8ο0ὴ 
ψΠΠ τῆθ Ὀ]οοα- ἘΠ ΙΓΒΕΥ ογυ θυ οὗ (Π6 968. Οτοί. ; 
ψνἢο νι ἀθηυ}ν νίονν5 [Π6 οοπαιοῖ οὗ Ριαΐα ἴῃ ἃ [685 
υπῃέλνοιτγαθίο Πρ (ἢδΠ 15 ἀϑυδ}}γ ἀοπθ. [ πειβί ποῖ 
ομλ ἴο οὔϑεῖνα, {Πὰϊ μᾶλλον 15 ΝΘΙῪ ΨΓΟΠΡῚΥ τρη- 
ἀογθὰ Ὀγ ΒοζΖα, Ριβοδίοι, δῃα ϑοπιθ οἴ θυβ, πια)ογ πὶ 
ἰὰπιυ]απι. ΟἿΙΓ ὑγϑη 5] Δ ΓΟ ἢ88 σογγο νυ γαργοβθηϊοά 
[886 581ὴ8 ὈΥ γαέδογ, ἃ βσηϊβοδίίΐοη ΨὨΙοἢ οὔθη οςο- 
ουΓ8 ἴῃ ΤὨπον 465 Δηά [ἢ6 θο68ι ΨΥ 618. 

24. δικαίου τούτους ΤῊ Ε,.. ΤΥ. ἐγδηβαἴββ, “ 97 ἐλιῖς 
7μ8ὲ ρογϑοη.᾽" (ΟἰΔΏΡΌ6]], ἔτοιη (δβδυροη δηὰ ἴ,6 
ΟἸεσο, τοηάρυϑ, “ οἵ ἐἠὲὴς Ἰηποοοπέ ρμούβοη." ““Τῆο 
)ογεηϑδὶο β6η86 (88 γ8 ἢ6) οὗ {Π6 ΗθΡ. νογὰ ΡΝ, δπή, 
ΟΟηΒΘαυθηίίγ, οὗ [6 Οτ. δίκαιος, δά᾿ορίοα 85 δαηιίνᾶ- 
ἰθηΐ, 18. Π0 Ἰῆογα ἐπδή ἱπποιθηΐ, οὐ ποὲ ρωϊέψ οὗ (ἢ 
οὐ ψῃογθοῦ ἢ βίδηάβ δοουβθά. 8 Ἀρρθδι58, 
ἴτοτῃ ΠΝ Ρΐδοθβ οὔ τἢ6 ΟΙα Ταϑβίαπιθηϊ νης τοϊδῖα 
ἴο } 1618] ργοσθθαϊηρβ, ρα γΓ οὐ] γὶγ Πδυΐ. 25, 1. πα 
Ργον. 17, 1δὅ. ψἤοτο [Ὁ 15 σοηίγαϑίθα ψιἢ 4 ψογά 
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ὈΟΠΉΠΟΠΪΥ τοηάογρα εὐἱοκοά, ἀπ ΜὨϊςἢ, ἴῃ 115 ἵογθη- 
815 τηθδδηΐϊηρ, ἀδηοίθβ ὯῸΟ ποῖα ἤδη ρΌ ΠΥ οὗὨ {6 
ογἰπηα σἤαιροα." ὙὍΤὴα αῦονθ οὐβθγνδίϊοῃβ, 50 ἔΆ ἃ8 
ἜΠΘΥ τοβρϑοῖ (Π6 ἐογθηβϑις 86η86 οὗ δικαίου, την Ὀ6 
νοῦν ἴσα : θαΐ 1 σαπηοί σοηβθηΐ ἴο γοϑίγαϊη (ἢ6 ψογὰ 
(ο {Πδΐ β6η86 ἴῃ {π6 ργθβθηΐ ραβϑϑᾶρθ. ΕῸΓ 1 σδῇ ὉΥ 
ΠΟ Π᾽68ΔΠ5 ἄρτϑα ψῃ ἢ ἢϊπ|, “ {π4{ ΡΙ]Δία ἀοσ65 ποΐ ἃΡ- 
Ῥϑᾶγ ἴο ἤδνα δά δὴγ Κηον]θάρε οὗ οὖν 1, ογα᾿ δ οἰϊᾶ- 
τασίοι., " (πδη ψ οὶ Ποιῃίηρ 18 ΠΌγ ἱΠΊργοῦ Δ 6, 
ῬογῆδΡ5 {Π6 Ὀγθηβιο δηα [ἢ6 ΠΟΙ ΠΟ 5686 ἅΓ6 ΠδΓΘ 
τοἩ)οϊποά, αι ΜΘ τηᾶν γεηάοσ “" ἐλὲς ἱπποοοπέ απ 7ιι5έ 
}6) 50η.ἢ 

ο΄ 934. ἀπενίψατο τὰς χεῖρας. ΤῸ ἀοβρηαίο ρεγέν ΟΥ̓ 
{η6 οἰδιπθηῖ τὐυαέον Μ88 ἔγαθαπθηΐῖ, ΔηἋ νΟΥῪ Ὡδίι Αἱ. 
Ἦρηςα {Πο86 ψῆο ψ6ΓῈ σοηίδιηϊηαίθα ὈΥ 8ΠΥ ΟΓΙΠῚΘ 
ιϑ6 ἰο "6 χερνίβων εἴργεσθαι. (Οατοί.) ΤΕ ἃ 8 
0.50.8] δηπγοηρ [η6 ατοοῖκβ δηὰ Βοπδηβ, Οἡ ἴΠ6 σοΠὶ 
ΤῊ 5810 Οὐ ΔΠΥ ἰῃνο τ Π ἈΓΥ ΟΥΙΠΊΘ, 506 ἢ) ἃ8 ΠΟΠΊΙΟΙ46, 
ἸῺ ΟΥ̓ΘΓ ἴο οχριδίθ [ἢ οἴδησθ. 80. δοῆοὶ. οἡ ϑορῆῇ. 
Αυρ. 668. Μ᾽ εῖβ. τοΐοσβ αἰβ8ο ἰο θῖοη. Ηαδὶ. 7. δαί. 
41, 6. 9. 20,6. Αςἰ. ΦΟ, 26. δυβ4αη. 46. Τὸ {Π15 
μὴ πρυῇ {Π6Γ6 15 480 ἃ ΝϑΎῪ ἢπο ραϑϑᾶρ ἴῃ ΕΠ. 

ἱρρο!. 6638. ἄγω. ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι, Εἰς 
ὦτα κλύδων. ὅ66 ποία οἡ 8,6. (ἰαβϑαυῦοῃ, Βιυχίοτί, 
δηὰ δεαί σοῦ {Π10Κ Πα δαορίθδα {Π6 οαἰιϑἴοΠ), 88 ργανα- 
Ιεηΐ ἢ Φυάτα. Βυῖ 1 πὶ γδίῃοσ 1ηο] πο α ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, 
νὶτῃ ρθηςοοΓ δηα οἱ ἢ, {παῖ ἢ6 [οἰ] οννοά [Π6 Οϑηξϊίο 
ουϑῖοπ!. ΕῸΓ {Π|6 για 88 ποί ἴγσϑαυθηΐ η Ψ066, δηα 
Ὅγα8 Δοσοιηπιοάδίοα ΟἾΪΥ ἴο ρϑου ῦ ΟσΟΌΓΓΘηςΘ8. 
Νοῖῦ {παῖ ΡιΪαία [Πουρἢς ὈΥ 118 ἢ6 5Βῃουϊὰ Ὀ6 ριγα οὗ 
16 στα : (π΄ ορὶπίοη δα αἰγθδάυν Ὀθθη οὌχρίοάβα 
Βγ τΠ6 πιοῖδ ᾿π.6] Προ ηΐ Ποαῖθηβ. ()] 1.) Ηε᾽π8108 
8808 (ἢδί ἢ6 αἰὰ 1{, ηοΐ ἰο ἐεδέξζνψ Ἰπηοσθηςθ, δι ἴο 
ασημῖγο τ. 1 τδν τηοβέ δι ΠΠΊΡΪΥ, ἴ {ΠΠΚ, 06 τοραγαβα 
ἃ8 ἃ δυηρηδοῤίσαἐ αοέϊοη (ϑυςἢ 88 1 ἢᾶνα Ὀθέογε γϑ- 
18 }}κ6 4), ϑ!σηγιηρ [πδ΄ Πα ψου]ὰ ποῦ θὈ6 ΔΒ ΓΑ Ὁ] 6 
ἔογ ἢ. ὈΙδιηθ ᾿πσυγγθά. ΒῪ {ἢ]18 ΒΥ ΠΊΌ 0116 4] δοίη. 
{6 7}ἐὁνν5, ἴοο, Ψ6͵Θ δοσιιδιοπηθα ἴο ΟΧρτγθβ8 {Π6ὶγ ὈδΙηρ,. 
συ} 1685 οὗ, ἀπά ποῖ ρϑγιο ρδιηρ' ᾿Π, ΔΠῪ οΓΙΠη6. 566 
ουΐ. 21, 6. ΟΥ̓ {}158 οετιδίοπι, ψῃοίμογ 1 ψογα Οτο- 

σκο | 
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οἶδὴ ογ 968, Ριϊαία σου] ποῖ Ὀ6 Ἰρῃογαπί. ὅ866 
Τουλοσ 46 [μιϑ{γΓαϊ. 74. ἀδηαὰ Ε]ϑΒΏΘΓ. 

44., ἀθώδς εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματοσ, 4. ἃ. {π6 Ὀἰδπια οἷ 
(Π18 ΘὨΟΓΙΉΪΥ 18 ποΐ πη]ῃ6, δι γοῦ ΓΒ, γῆ σοροϑὶ μὴ 6 
(ο ἐξ. [1 18 γου 8 ; 8566 ψοῖ ἕο 1ξ : ΟἹ Ψοῖ: τηιιϑί [4}} 
(Π6 σοῃβθηπθηςο8. Τῆδί τἢ6 Ρ6οΟρ]6 80 πηδογϑίοοα 
Ριαἰθ 15 ρἰδίη, ἴγοπι (Π6 ψογαάβ οὗἨ [6] ΔΉΒΨΟΓ, ““ ἢ] 
Βίοοά δὲ ὡροη 3. Οὔβογνα {πῸὸ ἀοιῦ]ο ΗἩδρτγαδίβιῃ. 
Αἴμα 15. ἰοῦ εὐαϑάθ5. ᾿Απὸ 5 πΚα τ6 Ηθῦσγ. Ὁ. ᾿Αθώος 
ἴοο ἰ59 οὗ τϑεθῃΐ δηά Ηε]]θηἰϑίϊο 0868 ἔογ καθάρος ΟΣ 
ἀναίτιος (45 οἰβεννῃατο ἴῃ ἰ(ἢ6 Ν. Τ. δπὰ Ὁ. Τ.), σ οσγθ- 
88 ἰῃ6 δησίθηΐς (Ἰδβϑισὰ! ΓΙ ΘΓΒ τ156 11 ἔογ μπλωγέ, ἀϑή- 
μιοφ. Ηον ἴαν ΡιΪαία νγὰ8 Ὀ]ιμῦθ, ἴῃ 18 ργθβοηΐς 
σοηάιιςί, Ὧ88 ὈΘΘΏ νἈΓΙΟΌΒΙΥ τηδ᾽πίδίηφα. Πα ορὶ- 
πίοηβ οἵ απεὶεπέ (οτηπγχοηίδίοῦβ ἃΓΘ ΠΊΟΓΘ ανουσδθίς 
τἢδη ἴΠο86 οὗ ἐδ ᾿τηοάδθγῃ. ογὮΥ οὐ δἰ(θ 0 ῃ ἃ 
([Π6 οὨβοσνδίίοηβ οὐ ΕΓ γπλι8 δηὰ ΤΠΘορν]δςί. 
Ἐυΐμγηι. Ρ. 1097. καὶ γὰρ ἦν μὲν μισοπόνηρος ὁ Πίλα- 
τος, καὶ σφόδρα ἠθέλησεν ἐξελέσθαι τὸν Ἰησοῦν". μαλακὸω 
δὲ ὧν" ἐνεδίδου ταῖς ἐκείνων ὁρμαῖς. ΤΏΘΟΡὮΥΙ]. ὁ Πίλα- 
τὸς ἐσπούδαξδεν ἀπολῦσαι Χριστὸν, εἰ καὶ μὰλακώτερον τοῦ 
δέοντος, ἔδει γὰρ ἔνστηναι αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ἀληθοῦς. Αμάά 
00 ἢ198 οἰειϊηρ ἴο γϑητ ἢϊ8 ἀθδῖ ἢ (88 ἃ ΟΥΙΠλ1041), ἢ6 
Οἴβοσνοβ, ὅθεν. δείκνυται ὅτι μαλακαύτερος ἦν' ἔδει γὰρ αὐ- 
τὸν προκινδυνεῦσαι τοῦ ἀγαθαῦ" διὰ τοῦτο οἦν καὶ ἄξιος κα- 
τακρίσεως, ὡς τὴν ἀλήθειαν συγκαλύψας. 

4ὅ. τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς. Α ἴογιι πΚὸ [δι ΨΒΙΟΒ 
188 υβ66 δΔιηοηρ [6 ψενϑ, Ὀοΐἢ ὉΥ 968 δηὰ νἱὶϊ- 
Ὧ65568, ψἢο, ΒΟ ἀἰπρ {(Πϑὲν Βαηἀ8 ονϑῦ (Π6 ἢδβϑὰ οὔτὴδ 
σοηάοιηηηθα ρῥϑγβοη, 8814, ““γοὺγ ]οοά θὲ οὔ ὙΟῈΣ 
ον 684." 2. ερ. 2, 57. (͵᾽.} 1.) δίμλ!αῦ ἔογηβ οὗ 
ἱργΘοϑίΊοη, τ θεοὶ: Ὀγ δεοβεῖϊά, δρ. Μοϑυβοῆϑη. 
Ν. Τ. ὁ Τα. Πἰυ8ΐγ. 120, 6 ΒΠοοσ Κϑσ. θδν. ἄς. 
8Ρ, Κορρῆθι. δ ίοοά δὲ μοὶ ΔΏΥ οὔθ 18 δαυΐϊνϑὶθδς 
ἴο ὈΘηρ. ΠΥ οἵ (παῖ Ὀἰθοά οὐ Πομμιοϊάα : 80 ἢδθσθ 
(ἢ ΡὮΣΑ56 βιρηϊῆθβ, “ψν6 ψ1}} Πο] ἃ οὐ γβοῖνο5 δηα οὐ 
οἰ! άτθη βοσοιῃίδῃ]8 ογ ἢϊ8 Ὀ]οοά - Ἰοεΐ {116 ὈΪ]δῖῃ6 
δῃα [ὴ6 ΡῃηΙβῃπιθηΐ γοϑὲ ψ ἢ} α8. ΕἸΒΗΘΙ ἢδ8 Πο- 
εἰσοά (ἔοϊη 1) θπηοβί ἢ.) 8. 83:12 1|8Σ σιβίοπι 85 ργανδίθης 
διωοηρσ (ες ΑἸΠΒΘΗΙΔΏ8, Παπιοὶγ, {πὲ οὐὗἩἨἁ ἀενοίξλίηρ 
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{(Ποιηβοῖνοβ δηά {Ποῖτ οἢΣ] ἀγθη ἴο ΟἸΓ5865, 1δ ΤΠ ογ 5Βῃου ἃ 
86σιι86 ἔΔ]δοῖγ. Απά (ἢ 58Π|6 [ὈΓΠῚ νγ88 γθοεϊνϑα οἶβο- 
ΨἼΘΓΘ διηοηρ (Π6 αδθης 68. Ἦ εἴδ. γϑιηαγκϑ, [Πδὲ 11 
Ὑγ788 ἃ Οὐϑίο Δ ὙΥ ΤΌΓΠπὶ οὗ ϑνθδγιηρ ἀιηοηρ (ἢ ΑἸΠ6- 
τΐΔη8, Δ οἰἴ65 [)οπηοβίῇῃ. 8ᾶν. Ατίβίοογ. πρώτον μὲν διεξ- 
ὠμεῖται κατ᾽ ἐξωλείας αὐτοῦ, καὶ γένους καὶ οἰκίας -----ἀἀλλ᾽ 
ἐὰν ἐξελεγχῦῦ τὴν ἐπιορκίαν ἐπενεγκάμενος τοῖς ἑαυτοῦ παι- 
σὶ, καὶ τῷ γένει" δᾶν. (οηοη. φασι γὰρ παραστησάμενον 
τοὺς παῖδας αὐτὸν κατὰ τούτων ὀμεῖσθαι καὶ ἀρὰς. τίνας 
δεινὰς καὶ χαλεπὰς ἐπαράσασθαι. Απάοοςϊά65 Ο: 1, 
καὶ ἐπεύχεσθαι εὐορκοῦντι εἶναι καὶ γένος" ἴῃ ΕὐΡάδΓΘΟ 
ΙΏΥΓΏΔΘΟΓ. ὃς Μαρποίμῃπη). εὐορκοῦντι μὲν μοι εὖ εἴη, 
ἐπιορκοῦντι δὲ ἐξώλειαν καὶ αὐτώ καὶ γένει τῷ ἐξ ἐμοῦ. 
ΤΠ]. ὃ. 161. δὅ66 ϑ'ρδῃῃοίηι οὔ Αγίβε. Ηδη. δθ4. 2. 
Ατηάϊ. Μι|βο. 608. δπὰ Το οῦ ἀθ 1,51. 2Φ73858.0. Τα 
ψνογ8 816 {ἢ .8 ΟἸΘΡΔΏΓΥ νογϑ θα Ὀγ ΨΦανοησυ, Ηἰ8., 
ἙἘνδηρ. 4, 628. (οἰϊεά Ὀγ Κυίη.) “Νοβ, Πο5, σΓΌΟΓ 
ἰϑῖ6 βοαυαίυγ, ΕΠ ρσρηύϑ 1 ποβίτιπι 86 6]05 ἢος δὲ 
ου]ρά τοαιιηάεοι," 

425. καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. ΤἼῊΘ οσυβίοπι οὗ ἀδνοίίηρ 
ποί {Πδιηβοῖνοβ οηἱν, θαὶ (ἢοῖν οἠϊέάγοη, γ)8ἃ8 δ ςΙ Θηΐ. 
τ ννὰ8 [ῃ6 ορ᾽ πίοῃ, ποῖ ΟΠΪΥ οὗ ἰΠ6 Ηδῦτγον8, Ὀυΐ οἱ 
ΠΊΔΏΥ ΟἴΠΘΓ Ὠδί!οη5, [ἢαι {Π6 ΟΠ] άγθη ἵνεγα Ροιπά ὈΥ, 
Δ η4 5800]6ςῖ ἴο 5386τ ἔου {ΠπΠ6 ΟΓΙΠ165 οὐὗἨ [61]. ραγθηίϑ. 
ΟΥ̓ 18 4}} Πἰϑίογγῃ ἰβ (}} οὐ ὑργοοίβ. [{ νᾶ8, Πονγανοσ, 
πηδιηἰδ!η6 6, {Πδὲ {πον σουὰ θὲ γείδαδεά ἴτοτῃη {Π6 
»έασμέμηι ΌΥ ἃ βουιου 8 δηἀ 5ο]θδιίηη ργοίοϑίδιίοη ἀραὶ ηϑῖ 
{ΠῸ6ῚΓ {ΔΈ Γθ᾽ ογπηθ8. (ατοί) Ηον ἀν ΠΥ τνοΓά 
(656 οσυγβ68 ἐέογαϊί [0616 4, δηαἃ τὐγηθὰ οὐ {ποὶγ 
οὐ ἢ6848, δΔηά (Πο56 οὗ {πεῖς σπάση, τηγιδάς οἱ 
ὙΠ οΠῈ ρου ϑῃ θα δἰ Ποῦ Ὁ ἔΔΠΉ1η6, οΥ {πῸ βινογα οὗ 1π6 
Ἐοπηδη8 δης οὐἁ (ἢδὶγ οσγῃ δίῃ, οἵ, δίϊοσ ὑδῖηρ' τη]- 
ΒΟΓΔΌΪΥ 8οουΓροα, ψγοσα σγιοῆεα ἰὴ βυοῖ πυθογὰ 
(00 ἃ ἄδν, οὐ πιογθλ, ὑπὲ|]] (88 Υ5 ἐπδὶγ οὐ ἢϊβίογίδη; 
τασδὶ ρϑιΠο.] 4}}γ) διὰ τὸ πληθος γωρα τε ἐνελείπετο 
τοῖς σταυροῖς, καὶ σταυροὶ τοῖς σώμασιν. ὙΠαὶ ΡΙΪΑίΘ 
ἢ) 96 1 ἀϊά ποῖ 9888 ηριΠ|8ῃ 66], Δρροᾶγβ ἔγυιηῃ .08. 
Α. 18,4, 92. Ευβεῦ. Η. Ε. 4,7. (7ε1.) 566 Βιβῃόρ 
Νενίοῃ οἡ [ἢ Ῥγορῆθοῖθβ, Π) 158. 81. 

20. φραγελλώσας. Α ποτγὰά ἔοτγηηδά οἵ σοιτιυρίδα, 
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ἔτοῖα ἴῃ 6 Γ,δἰη Πασοίίαγο. ΤῊΣ αρεῖϊα ψτοτα εχίγεπιὸ- 
Ιγ 8Πιδύρ, τιοβίϊυ ᾿ηἰοσνόνθη ψ 1) βῃ θα ρ- ΟΏ 65, βοη6- 
{{π|68 σοῃῃροβοα οὗ ΟΧ-θγνοθ8, (5666 Δοϊιηθοῖ 90.) δῃὰ 
ἤϑῆςα [ογπηθὰ ὃὉγ Ηογδςο, δαί. 1, 8, 119. λογτγίδίο; 
“ΝΕ βουζςα αἰρημππι Πογγῖ}}} δοοΐδγο ἤαρο]]ο." ΕἾΔ. 
δε] ]διοη, δηηοηρ [ῃ6 Βοπηδη8, νγὰ8 ἃ ργϑίἀ8 ἴο οϑρί- 
[84] Ραπὶβῃπηθηῖ: ψ 1} 118 ἀΠἤδυθησθ, ἤόνγανοσγ, ἰδὲ 
βίανϑϑ ΜΈΓ βοοιιγροα ψι}} [Π6856, ἠαροίΐα, ἴσα ρθγβοηβ 
ψ ἢ υἱγρα. δα [λισίδηῃ ἔθνῖν. ὦ. Ρἢ]]. ἃ, 667. 86. 
ὅο. (ἱς. εν. δ, 66. ργτο δ0ι᾽ιγ ὅ. ἀν. 88, 86. δἰ1οβ 
(56γνοβϑ) νϑυθογαῖοβ ογυοὶ δέχ. ὅδὅθα αἰβο Ὑδὶϑγ. 
Μαχ. 1,7. (δ οει8.) ὅ66 1.108. ἀἄ6 (τυςθ, 2, 2. Ηδγη 8 
(οπιηθρηίαί. Οριι8ο. Αςάα. 8, 184. (Κυΐϊη.) Τῆς 
ουβίοιῃ οὗ βοουγρίηρ, ἴἢ6 ογη4)] (Ὀουπα ἰο ἃ οο- 
Ἰυμηη}) Ὀοέοτα οϑρι4] ρα ἢ]8Ππηδηΐ, Βθθιη8 ἰο ἤᾶνα Ὀθθη 
Ϊῃ 156 δπηοηρ, δΔηἀ ν88 ροῦῃδρβϑ ἀεγινθὰ ἔγοιῃ, (ἢ 6 
Οιθοκβ. δὸ ϑδορῇ. Αρ. 108. πρὶν ἂν δεθεὶς πρὸς κίον᾽ 
ἑρκείου στέγης Μάστιγι πρῶτον νῶτα Φοινιχθεὶς θάνῃ. 
πε ρόδον τα ἱπέοπέϊοη οἵ Ῥιαῖθ ἴῃ {818 εἰ μα! λείοις 
Π6γα 88 Ὀθθη αϊβδγθησα οὗ ορίηϊοῃ. Μδην ἤᾶνθ 
(πουρῇςξ (45 ατοί.) {πα ΡΙ]Δ6 τηϑϑηῖ Ὀγ {18 ἴο τῆονα 
[Π6 σοιῃηράδβίοη οὗ [ῃἢ6 2678, ἴὉΓ Β6 δὰ ποὲ ἴδθη 
τϑϑοϊνθα οἢ ἴῃ6 ογυοϊῆχίοη, (ἀπ ογυοϊῆχίοη ἀϊὰ ηοΐ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ, ΟΥ̓ αἰννάγϑ, ἔο ονν ΠΔρο!]ΔτΊ ΟΠ, ὈΘΙηρ βοπγο- 
{1π|65 ΟὨΪΥ υϑ6α φιοδέϊοπϊὶς ΘΥ6ο,) δΔῃ, βίηοα ψ6 ἢηά, 
ἔτοτῃ ἃ οοἰἰδί!οη οὗὁὨ [6 ρᾶγα 6] ραββᾶρα οἵ Ψοἤη, {παῖ 
ΡΙ]δΐα {ΠἸ6η τηδάθ δῃοίῃεογ δἰζθπηρί ἴο πηονα ἴδ ρθο- 
6 ἴο βρᾶγε .06815. 715, 1 {Π1ΠΚ, 15 ηοΐ ἱπιριοῦαῦ 6. 

ἴτμαι ΒΟουΓρίηρ ργεοραδά σδριΐα] ρυΠἸβῃπηθηΐ 5 ἀρυη- ἢ 
ἀδηεὶγ ον θηΐ, ἔσομαι [ἢ 6 ΠυΠΊΘΓΟῺΒ οἰἰδ[ἰοη5 ργοάἀιιοοά 
ὑγ ΝΥειβίβιη. 

27. εἰς τὸ πραιτώριον. ΤΠΪΐ5 νν88 8 τηδρηϊῇοσιξ οαϊ- 
ἤσα ἴἢ 106 ὕὃρ)ῥὈ}ὲγ ραᾶτί οὗ [ἢ6 οἷἵγ, νος ἢ Πδα Ὀδρη 
ξουτλθεὶγ Ηδγοά β ραίαςο, δηα ἴσου ψν ίοἢ {Π6Γ6 νγᾶ8 
8 ΔΡΡΙΌΔΟΝ ἴο {πΠ6 οἰΐδαεὶ “πέοηϊα, ψῃϊοἢ δά]οϊπρά 
ἰο ἴπ6 Τοιρῖθ. (δα 208. Α. 16,9, 8. Β. 1,21,1. 
ὅ, 4, 8) ΤΙ (ῃ6 Βοπιᾶπ ῥγοσυγδίογβ ( ῃο86 οτά!- 
ὨΔΙῪ ΓΟ ἀθησθ ψὰ8 αἱ (βοβάγθα) οσουρί6, θη δἱ 
Ἀοπιθ. [ΪἋη ἴτοηϊ οὐ {{|8 δα ιῆσθ ψ88 (6 ἐγέῤιηπαί. 
ὅςβυβ νὰβ 3 δέ δα ἴο (ἢ ἱηΐαγίογ ραγί οὔ [6 ρῥγείο- 
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Σἰπῇ, Πα] γ, [Π6 αμέα, Δη Οροη σουγί. ἹΣπείρα ἀ6- 
Ὠοΐ68, ργορεγῖψ, ἃ ἰνιϑιθα σορθ, Ὀυΐ ὈΥ ἃ πιθίδρ ΠΟΥ 
(5 πη ]ὰγ ἴο {πὲ ψσοἢ 80} 51518 ἰὴ (6 Ποῦτονν ὭΣΤ, 
δηἀ ουὖν δαπα) ἴὶ ἀδποίοα ἃ ὈΟΥ ογ σοὺ 5 οἵ βο ἀ16Γ8, 
δη4 ραηθγα! ν βἰρηιϊῆραά ἃ οοὐογέ, ἴῃ6 ΤΟΓἢ ρᾶγί οὗ ἃ 
Ἰερίοη, ψἤοβθ Πα ῈΓ νᾶτὶθά, ἴτοιῃ δ2ὅ, ἰο 600, οΥ 
1.000 πιθη, ἰη 1ἢ6 ἰάγροσ ἰθρίοηῃβ. ὅθ 1108. ἀε ΜΙ! 
Ἀοιη. 1, 4. 2709. Β. 3,4,9. ὙΒογο νοῦ ἥνο οοἰοΥ 8 
δὶ (ββαγθᾶ ; ὁπ6 (ϑοιην δί ἰΑγρογ) δ 9ϑγυβαίθηι, ἀυ- 
γιὴρ (ἢ αββονοσ. δθθ ΜΙιοῆδεο 5 δά ἢ. ῖ. (Κυϊη.) 

28. περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην. Α Κιπὰ οὗ 
Του Πα οἰοαϊ,, ψ ῃ]οἢ νγα8 σοπῆπορα οἡ {Π6 τρὶς 5ἰνοι}- 
ἄδθγ ὈῪ ἃ οἶ45}, 80 ἃ8 ὈΩΪγῪ ἴο σονογ ἴΠο Ἰοἰϊ 51:46 οἴ [ἢ 8 
υοάγ, δΔηὰ ονοῦ ψἤηϊοῇ {Π6 Οἵ οΓ νϑϑίπηθηΐῖϑ ΘΓΘ ΝΌΓΗ. 
δ ννὰ8 υβϑα Ὀγ σἀρίδϊη8, ἀηαὰ οἰἢογ οἢΊςοΓβ, ἃπα ὄνθη 
Ὀγ {Π6 ρῥτγιναῖθβ, δηἃὰ ψὰ8 ςδ]]ο ὃν ἴπ6 ΒοπΊδηβ ρμαέμα- 
ἀαηπιοηέμηι, δασιίῆι; οἡ ψηϊσῆ δοςσοὰηΐ {Π6 ΒοπΊΔη8 
ΔΓΘ Ο8}16α ολέαπιψααέὲ ἴῃ Ῥίαυίς. πιά. 2, 2,9. ΤΠηΘ 
δασα οἵ ἴῃ6 ρσοηῃθιαῖβ ΨΟΓΘ πιδάθ οὗ ἃ 8. τοῦ Κιπα 
οἵ νψοο]; δῃηὰ ψϑγα ὑψίοα ἀγοα ἴῃ βοδιϊοῦ ; (ἢ6 ρμαΐίε- 
ἀαηιοπέα οἵ ΕἸ ΡΕΤΟΥ 5 Οτὸ ΡατΓρΙΘ, (ΕἸΙγΓ5, Β. ΑΠΊς. 
ο. 67.) δηὰ ψϑγθ ἰοῦρογ {π8η ἴἢ6 50] 16 Γ8᾽ οἰοαῖκ5, (ἢ 6 
Ψ 00] οἵ ψῃ]οἢ (οὗ ἂη ᾿πέδγιοσ 408} }{Ὑ. {Ποιρσἢ οἵ (Π6 
8816 σοἶοι!γ) ννὰ8 οὔσθ ἀγβα ἴῃ βοασγὶοῖ. (866 811. Η. 6, 
420. Ἐδγγαγ. ἀ6 Ηθ. Ψ θβίδγ. ρΡ. 2. Ἰ. ὃ. ς. 4, 8. υῦοη 
ἄς ψαεβί. 2, 7.) Τῆα ργφίογ᾽β βο[ ἀ!εγβ, {πογοίογο, μι 
Οἱ “651. ἃ ΒΑ ΌΡΥ δηα ψογη-ουί οἰοακ Ὀε]οηρίηρ ἴο ἃ 
ΘΏρΓΑΙ, ΟΥ ῬΓΙΠΟΙραὶ οὔοοτ, ἴὸγ ἴῃ6 ράγροβα οὗ 
ἸΏΟΟΚΟΓΥ, ἤθη {Π6Υ Ποαγὰ ἴσοι [ἢ6 εν {παι 6 δὰ 
οΔ] 16 ἃ Πιμη86 1} {ποὶς Κίς. ΤῊ15 οἰοακ, ΨὮΏ]ςοΪ 18 1η 
818 ρίαςθ οδ]]εα χλαμὺς κυκκίνη, 18. ὈΥῪ Ματκ, 15, 17, 
20). “4164 πορφύρα, ἀπῃὰ ὈΥ “οἢῃ, 19, 2. ἱμάτιον πορ- 
φυροῦν, δῃά γεοῖ ἴῃ Ενδηρθ 1518 τηθδη (Π6 βᾶτη6 [Π]ηρ, 
ἼΠΟΙΟ 8, ᾿π4664, ἃ ἀϊβεγθησα θοένθοη 1ἢ6 σοΐοι!Γβ 
ΡΌΓΡΙΕ δηα βεδεῖθῖ. 7}6 βοδιεῖ ἀνθ νγὰ5 πιδήβ ἴτοιη 
ἃ ςογίδίη δἠγεό, (Π6 Ρυγρὶς ἴγοπι ἃ Κιηα οὗ δοα-δἠείί. 
(866 δα] πηα8. αχογοῖῖ. ΡΠ. Ρ. 102. 58.) Βιυιΐῖ ὈῪ πορ- 
φυροῦν 18 ἀδποίεα ν»ῆδίενεογ 185 οἵ ἃ (4ΔΖΖΙἸηρ γε ; 8π4 
{Π686 ἔννο Μψογάβ, κόκκινον Δηῃ ἃ πορφυροῦν, α΄ Ὠοΐ {π|6- 
ἀΘΏΕΥ ᾿ηογομδηροα. δὲ Βοσῆαγι! ΠΊδγοζ. 2, ὅ, 10, 
ΜΘΗΠ μο. ΟΡ 5. ς. 985. (Κυίη.) 
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20. πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν. ΤΠ 
σοπ)δοΐωγα οὗ Ρϑάγοα (ἀκανθῶν, ἔγοπι ἄκανθος, τῇ 6 δεατ- 
.70οἐ) 15 ει δταςθα Ὀγ Μι|Ιο 6115, θυ. βοἀϊγ τοίυϊβὰ 
Ὀγ (δηρθ6}}. Νοῖ ἃ βίηρὶε νογβίοῃ ἵδνουγβ 11. Τῆ6 
ψοσά ργοροβθα οσοιιγθ ἢῸ ψΠογα ἰη (6 Ν. Τ΄. οΥ (6 
δερί. Τῆς [Ια]. ἀπά ὅγγυ. γοηάογ ἐλογη5. ΤὍΠα δη- 
εἰρηξ Οτσροκ δηά [,ἱϊη Εδίμογβ (45 (πη 8 8ηα Τογ- 
{}}18Π}} 80 ἰοοκ 1. ΤΠΘΓΘ [8 ἐπμογοίοσε (ἢ6 Ὠιρῇἢαδβί 
ῬΓΟΡΔΌΙΠΥ ορροβεα ίο πιο οοηῃ]θοίαγε. Βοάδου8β 
δηὰ ΤΠ δου γί βει {1 (Παΐ [ἴ 88 οὗ ἀσαεῖα; οἴ ΓΒ 
σοη]δοίυχα οἰἤογν 86. [{ γψγχὰ8 ἀοιδ{1685 οἵ βοπηα Κιπάὰ 
οὔ ργῖοκὶγ βῆγαρ, (ποιρἢ ννῆδί τπαὲ ψψ88 οσδπποΐ θ6 88- 
ςογίδιηθά. (ὐθγίδιη!υ 10 88 ποΐ οὗ γπεγ ἐδοῦηδ, ποῦ 
ΡΓΘΟβ86α ὕροη πὶ8 Ὠθδα ψτἢ} δὴ Ἰηΐοηΐ 0 Τογίυγο ὨΙ; 
ΘΥΘΓῪ {Πιηρ ἴῃ [18 ΟΟσΌΓΣΓΘΗΓΘ ΒΘ 685. (0 ἢανα Ὀθθῃ 
ἄοπα ψ ἢ ἃ ν] ον ἴο ΣΟ ΚΟΥ δηὰ ἀσγιβίοῃ, ποΐ ραΐῃ. 
Ι αἰ8ο δββοηΐ ἰο  ΒΌΥ {πὲ 411 {Π15 88 ἄοῃρ, ποῖ 
ἴο ἀογιάβ (ἢ γι8ι᾽5 ργθίθῃβιοῃβ το τῆς Μεεδαδἠΐρ, Ὀυξ 
οὗ ἢ15 (Π|6 ἴο 06 Αηρ οὔ (86 96ν8. Ποάάπαρθ 
{10 Κ8 (ῃδΐ, δά τιάϊου!ϊα δἷοπθ ὕθϑϑη ἱπίοῃηάρα, ἃ 
οονη οὗ βίγανγβο πιῖρῆς αν ἀἄοηθ 885 ψ6]}}1. Βιυΐ 
σγΟΙΟη 5 ΜΙ ΘΥΘ Ὁ811}}Υ τηδά δ οὐ βισἢ βῃῆγυ 08 85 δα πηι6 6 
οἵ θείης τὐουδη, δα β0 ἢ} ΓΘ δι} }} 0 ΠΊΟΓΘ ΟΥ 688 
ῬΠΟΚΙγ. Ὑπμαὲ πον πηθδηΐς ογιθ! Υ ἢ ἄγριιθ8 ἔγοπι 
{Π6ὶγ βυυκίηρ Ὠΐπι; Ὀυϊ ψιἢ ν μδι9 ἃ σϑϑὰ, ποί ἃ 
68η6, ΟΓ, 88 )οδατ! ρα {Π]|ηΚ8, ἃ δἰ Κι πρ-5.ΔΠΕἔἢ.3 (δ66 
8 {π||6 {ΠΟΙ οἡ.) - Ν᾽ εἰβίθη σϑιμαγβ: ““ Οπγηΐδ 
Ρεγ Ἰυα! γί : ῥγὸ ρα] υἀδπηθηΐο σοσοίηθο Πηρογᾶ- 
ἸΟΓΙΒ 116 Γ ν1]6 ϑαρο τ π}}}1{18: ΡΓῸ σοσγοπᾶ ὃδχ ἢο- 
τῖρ8 ρυϊογίβ οἱ ἔταραηθρυβ, ἤδοϊαπί σογοηδτ 8ρὶ- 
ὨΘΔΠ1; ΡΙῸ δαδρῖσο 1} ἀδηΐ {τϑρι] πη ΤΟΙ Πὶ: 
ΘΩΒαᾺΘ ᾿ρ811πΔ ρογουεπηΐ, νοβϑι18 ἀθηϊαὰθ δχιαηῖ, υἱ 
οϑίθηἀδηΐ ἰα]θπὶ οὑπὶ ΒΕ δραπὶ 6886, θη 1ρϑὶ ὉΓῸ 
Ὠδρι ἃ ροίθβίδίαε δχίιθσα ροβϑβίηί." Ηδ [85 οοι- 
Ραγϑὰ ἵψνο ἰῃβίδηοεβ ἴῃ Ὠ]ο ΟΠ συ8. 69. "Ὁ. δὰ Ρβδῆϊο, 
ῷ, δῶ, 20. ΨΠΕΓα βἰπιίαγ ἐμάϊδγτία ποτα ρογοσμιθα, 
δΔῃ( οἰἵδ8 [ῃ6 [ο]] ον ίηρ. (Οἷς. ἀδ Ὠΐν. 1, 84. Μιυ]εῖ8 
86:18 [,Δοραδθιηοη 5 [,δυοἰγίοθ ρυρπα οἝἰ δι 88 ἀθ- 
πυπηοϊαραίαγ, παπηααδ οἱ 1 γβδηαγὶ, φυὶ Γ,δοϑάεθιηοηί- 
ΟΥΩΠΊ ΟἸΑΓ]881Π1ι}8 ἢ}, βιαίας, αἰ ὨεΙρἢΪ5 βιαραί, 
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ἴῃ σδρί[6 σογοῆδ 8010 Ἔχ ΕΠ 6 Χ Ἀϑρθγῖβ ΠΘΓθ158 οἱ 
αϑίαβδίριβ. Ρ]η. Η. Ν. 21, 10. ΨηΠδββιπηδῖη [σοτο- 
Π8)} ϑρ᾽ ποοΐδῃμβ. Ἠϑβγοῆῇ. ἔφυγον κακὸν, εὗρον ἄμεινον, 
Νόμος ἦν ἀθήνησιν, ἀμφιθαλῆ' παῖδα ἀκάνθαις μετὰ 
δρυινῶν στεφάνων στεφέσθαι. Τῇ κάλαμος ΟΠ ΘΊΒΠΟΓ 
ὉΠ ογϑίδηαβ 66 αγερ απο δαξὶυά, τορα . ποί 46 αἀγίπια- 
ἔσο, σΔΏ6. 

81. ἀπήγαγον. Α υϑυ8] ἰοτ) ὕροη {Π|8 5 δ]θεί, 
τα ῶμον ἴΠ6 Ιοδάϊηρ; ΨΑΥ οὗ 4 ογιηδὶ ἴο ὄχϑου- 
[ἸΤοη. πα νογὰ 15 οὗ ἰτεαυθηΐ ὁσουστθησα ἴῃ (ἢ6 
Οτοοκ νυίζογβ, οβρθοῖδ!ν {Π6 ἢΙ8[οΥΔ 8. ὅβνογαὶ 
ΘΧΔΙΊ0]65 ΔῈ μογα ργοάιιςθα ὃγ ὟΥ εἰϑίεϊη. 

84, ἄνθρωπον Κυρηναῖον. ΤῊΙ5 ΡΙΘοΟΠαΒΉ. 86 οὗ 
ἄνθρωπος ἀπὰ ἄνηρ ΜΙ ΠΟιΠΒ ἜΧργθδβῖνα οὗ οἱῆοο, 
Ὀυϑίηθ 88, ΟΥ̓ ΘΟΥΠΈΓΥ, δγ6 ἔγοαιδηΐ 1η τ[ἢ6 Ὀοϑί τεσ 
ὙΓΙΟΓΒ. ὅθ6 Μαίῃ. ατγ. στ. ἃ 480,7. ὙΠοΓα ἰδ 
[Π6 8826 ι186 οὗ λοπιο ἴῃ [Γ,δἰΐη, οΠ ΘΗ ἤοννανογ ψιῇ 
ΠΟῸΠ8 ΟὗὁὨ οομπέγῳ; 8485 ἤοπιο ϑίομζιδ. ΜΒΏΥ τηοῖθ 
ΘΧΘΙΊΡΪ68 ἀΓ6 ριοαυορα ὈΥ Υ εἰβίβιπ. 

82. Κυρηναῖον. 8.0 σ4|1664] ΘαἸΓΠΟΓ 848 ἃ παίϊνα οὗ (ὑγ- 
ΤΘΏ6 ΟΥ οἵ Ογγθηῆθδη οχίγδοίοη, ἐπουρῇ πον γοβϑιἀδηΐ 
δὶ ΨΦογυβαίθῃ. Αἱ (π6 βουτβῃιηρ ΟΠ οὗ γεθῆς 
ἴπαγο ῃδὰ Ἰοηρ θ6θὴ πυπιθγοῦϑ 96 18} ΘΕ Ε|6γ8 ; 88 
γγ6 ἰδάγῃ ἴοι Ψοβθρῇ. (. Αρίοη. 2, 4. Αηΐϊ. 14, 7, 
4. 160,6, 1. ῶ δἀῃα ὅ. Β. 7,11,1. τοροῖπογ ψ ἢ 56νο- 
ταὶ οἴ οῦ ραββᾶρθ8 οἵ 1688 Ἰπηρογίδποα, οἰϊεα Ὀγ ͵ού- 
βίθίη : ἔγοῦη συ οἷ [Ὁ ΔΡΡΘΔΓΒ (δὶ (ἢ6 ΨΘννϑοδα θ66η 
ἜΠΡΙΠΕῪ ςοἸοηϊΖοὰ {ποτα υγ ῬιοϊθΥ, ϑοη οὔ ἱρὰ; 
δηά {πὲ 1Π6 Ὺ ΘΓ 80 ὨυΠΊΘΓΟυϑ 88 ἴο θ6 ἰογι! ἀ80 6 
ἴο [ἢ6 ΟΙΠΟΓ Δι 8ηῖ8, ἢ ψῃοπὶ {ΠΥ ΠδΑ ἔγο- 
φυρηΐ αυδττγοΐϑ. 

84. ἠγγάρευσαν, 1. 6. ργε5864 Ἰηῖο [ῃ6 βογνίςα. Τῆθ 
ὙΥΟΓΔ ῬτΟΡΟΥΥ ἀδποίαβ ἐο γἱάδ μοδί, ἴο ρεγίογπι (ἢ 6 
οΠῆςα οὗ ἃ σουγίογ: δῃὰ 88 ([|6 ἰγδηϑιηηρ' 1η16}}}- 
βθης6 Αἰ ΠΟΌΓΙΟΙΒ 5 Ἰηἰτοἀυσοα ὈΥ ἴπΠ6 ῬαδγδΙΔΏΒ, 
80 ΜΔ8 (Π6 τοογἱ ἀγγαρεύω οὗ Ῥεγδίδῃ οτἹρίη, ἀπά {Π6 
ἄγγαρος οὗ [6 ῬοΓΒΙΔη8 ἀηἃ ΒΟΙΊΔΠ8 σΟΙΓΟΒΡΟΙ (8 (Ὁ 
{ῆ6 Ταίαν οἵ ἴπ6 ᾿ποάογη Τυγκ8. Βαΐ 45 ἴΠ686 Ρ6γ- 
80η8 Πδά (6 ΡΟΨΟΙ ΟΥ̓ ῥγοββίῃρ' πΊ6ῃ, ἤογβθϑ, δηά 
83}108, ἔογ {Π6 βογνίθε οὗ ἰῆ6 τῃοπάγοῖ οἵ (ἢ 6 βίδίβ, 
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ἤδηςρ ἀγγαρεύειν σπι|6 δἱ ἰεηρίῃ ἰο ἀδῃοίε ουθμν 
Κιπὰ οὗ σοτηρυ ΒΟΓΥ βουν]ςθ, δηα ἴῃ (ἢ6 ργαβθηΐ ρ88- 
βϑᾶσο, 8η4 Μεαίίῃ. δ, 41. 5:ΠἸΡῚΥ 58|ρη 168 το οομερθί. 
Οτοῖϊα5 {Π|108 (πδῖ διμοη Θβρθοία! νυ ἢδά {1}}8 βογνίοθ 
᾿ηροβϑά οἡ ἢϊηι δὲ (Π6 1ηϑιἸσαίίοη οὗὨ {{|6ὸ Ψ6'ψν8, νῇο 
βυβροοίαα {πὶ ἢρ ψὰ8 ἃ ἔδνουγος οἵ (ἢ γιϑί, ἡ ἤοβα 
80Π8 ΜΟΥ 8 α15ς1Ρ]68. 

82. σταυρὸν. Οη ἴΠ6 ἔοτπι οὗὁἩἉ (Π6 οἴοβϑ, δηΐϊ {ἢ6 
ΡυπΙβῃπιοηΐ οἵ στο ἤχίοη, 866 [ρ8ἰ05 Δη6 δα Π18811}8 
Ὧ6 Οτυςα; αἷϑ8ο Βνυηδιβ ἀα Μογίε ( γίβίι. Τῇ 
σταυρὸς νν 8 οὗ [ἢ6 ἴογῃ οἵ ἃ Τ. δἢὸ Ατίρι!α. 9, 58. 
ἐκ ξύλων καὶ ἥλων γέγονεν ὃ σταυρὸς. Απά δδουΐ {ἢ6 
τη] ἀἀ]6 οὔ ἴ νὰ5 χοᾶ ἃ ρίϑθοθ οἵ νοοά, οἡ ψῇῃϊοῇ (ἢ 6 
ψτοίςῇ 88ΐ, ΟΥΓὁ Γαῖθοῦ Ἃ ΑΙ ΓὮ15 88 ἀοπο ἰῃαὶ {Π6 
σΑΓοδ88 Πρ [ἢ6 ἸΟΠΡΘΓ ΓΘιη81Π ἃ ΡΓΘΟΥ ἴο ΓανΘΏΟΙ8 
διγάβ: ψηϊοῇ, 48 1 ἤηὰ ἔτοπι Ατίθηα. 4, 49. νν»ᾶβ 
β0.8] : ἔδοξε τις ἐστωρώσθη, σημαίνοντος ---- ἐν πορίαν, 
διὰ τὸ πολλοὺς τρέρειν οἰωνούς. Γηδί οΓΟΟΙΗΧΙΟῊ τγ88 
ἔγθαυθηΐς ἴῃ (ἢ 6 {1π|6 οὗ Ατιοιάον8, ἀρρθδιβ ἴγοπὶ 
{Π6 Ττασυσηΐ Δ} 8] Οῃ5 (ο 1{ ἴῃ ἢϊ8 ψοῦκ. δοπια ἤᾶνο 
{πουρῇῦ (Πδὲ [ΒΘ Γ6 ννα8 4180 ἃ 51Π|118Γ βιιρροτῖί ἴογ (ἢ 6 
73εἰ. Βιυῖ [Π18 ορίπίοη ἢδ5 θθθη το ιυϊθα Ὀγ ϑαρια- 
Τὶιι5, δα] πηδ811:8, Δηἃ Ναββίυβ. ΟΥ̓ [ἢϊ5, Ιηἀ δορά, {Πογα 
γ»8 ΠῸ πθρά. “ΓΓἢ8 οὔ Π1η8] δἰ Εἰοσ τπηοιιηΐδα οὗ ἢϊτ- 
5617, ΟΥ 88 ΓΔΙΒ6α ὋὉΡ ὈΥ {Π6 ΘΧΘΟΌΓΟΠΘΓΒ: ἤθηςα 
[86 ΘΧΡγθβϑίοη ἐοίἐϊ, αδοθηάθγο, απ ἃ βοιηθί! 168 ἐποέ ἐγ 
ἐπ ογμοθηι. ΖΠὶ5 ἰαδσέ τἴῃ6 οΙρηϊ οὗὨ [Π6 ογοββ σαηιὶέ- 
ἐθά, βίῃσα 1 νψὰϑ ΟἾΪΥ βϑυςσῇ 85 (ο γϑαῖ86 {π6 ογυς ρα 
᾿Ἐ δῦουΐξ ἴῆγεθ ἴδοι ἔγοπι 6 στουπά. ΤΤἢθδ 
ΔηὯ8β ψογα ἰδϑίθηθα ΨΊΠ Πα1}8 (ο {Π6 ΟΓΟ55 ρίθςθ, 

Ὀπί τ[Π6 ἴδοι σοῦ ποΐ ἢδι]θα, δυΐ ἐδ ἰο {πΠ6 οΓοβ8 
ΙΓ ΓΟΡο8. ὅο0 Ατίθι!α. 2, ὅ8. βδᾶγ8 ταὶ (0 ἀγϑϑῃ) 
οὗ θαοίηρ οὐποιῆοα ἀθηοίθβ, ἴο [ἢ 6 υππλδιγθά, τηδγ- 
τῖαρε, διὰ τὴν δέσιν. ὅδὅ66 [μιοϊδη, 6, ὅ4δ, Ρ]Ίη. Η. Ν. 
28, 11. ὙοΙ οἡ νϑῦβθ 85. δῃὰ {Π6 Ιῃ(θγργοίθγβ οἢ 
“Ζοἢ. 20, 27. (ὐτιοιῆχίοη (οἷ, ἃ5 10 ἀρρϑδγβ ἴτοηι 
Π)ιιοά. δ᾽ῖῆο. 61. ννᾶ8 1 86 ἃ5 ΘΑΙΪΥ 85 ἴΠ6 {1ππ|6 οὗ δ6- 
ΤῊ ΓΔΠ118) Ῥὰ5 [6 Ῥῃ ]8Πτηθηΐ Οἵ τυηαννδὺ δηὰ οἰμογ- 
ψν 186 ἀθ]Πηαι6ηΐ 5ανθ5, ρογβοηβ σοηνϊοίοα ΟΥ̓ ΠλιΓΑΘΓ, 
ΤΟΌΌΘΙν, (ΓΘΆ8ΟΠ, ὅζο. 8η4,, ἃ5 1 ψγἃ8 [ῃ6 τπηοδί 15η0- 
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τηϊηΐοιι8, 80 ἃ Ψ8 {Π6 πιοβῖ οὐ6] οὗὨ ριυιπιβῃπηθηί8, 
βίποθ, ἴο ι.186 {ἴΠ6 ΝΘΓῪ ἂρί Ἔχρυ  β88:0η8 οἵ 1.. Βγυρ; οἡ 
γνοῖβα Φῷ2. (οπῆχιο ἤσδαὶς τη ἰος 8, ιἴ πιαχιπηὸ ἤθγνο- 
818 οἵ 86η81:1 8ΟΘΙΓΙΏΟ γε 18, 1184 ΓΘΙΠΟΙ 8810118 ἃ 
οογάδ: {Π|ης δοργθϊῖδ8, ἢϊης ἀϊαζαγηϊ48, ἀο]ΟΥ 8. 
ΤἼδ πιίβοσαδίθ ψγαίο 68 βοπηθίϊπΊ68 ᾿Ινϑα ἃ σοηβιάοσ- 
ΔΌΪ6 {{π|6, Δηὰ ψΕΓῈ δχροβθὰ ἴο Υ̓ΘΊῪ ᾿ἰἰηρσοσγίηρ ἴοτ- 
τηθηΐβ. [Ιηβίδηςθϑ, ον νοῦ, ΔΓ6 ΟἹ ΓΘΟΟΓα, οἱ (ΠΘΙΣ 
Ροϊηρ ἰακοὴ ἄονῃ, δηά, Ὀ. πιθά!οδὶ οᾶγρ, γεοονογοά; 
88 ΜΘ πὰ ἔγοπι ΨΦοβθρῇ. ἀα νὶἰᾶ βιἃ : ἀπα {Π6 Β8Π|6 
Ὠβίογίδη πηθηί 8 ΓΘ 6 ΡΘΙΒΟΏ8 οὐ [15 δοαφυδιηΐδηςσθ 
ἋΔΚοὴ ἀονη, (αὐ ἢ18 ᾿Ἰπὲογοθϑϑίοη,) οὗ ψῃοπ, δἶοσ 
[Π6 πιοβῖ σγϑ}] πιράϊοδὶ δἰίθπάδηςσθ, ἵχοὸ ἀϊδά, θυῖ 
16 τπϊτὰ τοοονογοά. Τ|αῖ 1 νὰ8 (6 ουβίομῃ ἴο 
ΘΟΠΊΡΕ] 188 Ρογβοῦ ἴο Ὀ6δγ [ΐ8 ΟΥ̓ ΟΓΟΒ8 ἴ0 {Π6 ΡὈΪδοθ 
οἵ δχϑουζίοη, ψα πὰ ἴγοηι γίδια. 2,61. ὁ μέλλων 
αὐτῷ (σταυρῷ) προσηλοῦσθαι πρότερον αὐτὸν βαστάξει. 
ψα]. Μασ. 1. 7. ῬΙαΐς. ὦ, 544. ; 

84. Γολγοθά----κρανίου τόπος. (ΟΑΙΝΘΓΥ ; 8η ΔρΡο|18- 
ΠΟ ἀογίνοά ἔγοιῃ {Π6 ΟΠ] θα δ. 2., οἱ ρα! μα, 8 
81{}}}; βοϊεηρά, εμρλοηΐω φταέϊά, ἰο (ἀο]ραίπᾶ (848 ἴῃ 
ΒΔϑῃε] ἔον Βα]θε1). Τῇαδ ρίαςβ νν88 ἃ 8π)84}} ἢ1}] οῃ (ἢ) 6 
οι 8146 οἵ 76γιιβαίθῃ Ἐ. [{ ἀϊὰ ποῖ, Ὠοννανοϑυ, 848 βοὴ 6 
(ὨΙηκ, ἀδεῖνο 118 Δρροὶ]δίίοη ἴγΓοπῚ ΔΠῪ Γαβθι ὈΪδῆς 6 
{Π6 11] Ὀοτα ἰα ἃ 5Κ}}; Ὀυΐ, 848 ρΙΔςθ8 οἴθη ἀθσγῖνθ 
τῆοὶγ ἢδῖη68 ἔσοιῃ [π6 {πϊηρ8 ἀἄοηα ἢ ἤδη, (866 τῶν. 
Ιοοι. Ηδβιοά. Ο. 190. Ταγίογ, [,βοῖ. 1,γ8. (. 1Φ. 
ΕἸβοῆ. Φυά. ΤΠοορῆ. δεῖγμα,) 80 1 88 δ] δα ὉΟο]- 
βοίμΒ, ἔγοιῃ θοίηρ βίγενθα ψη ἢ (ἢ6 5Κι18 οὗἁ τᾶ]6- 
ἀσίοῦβ ῆο ἢδα Ὀδ6οῃ {ἰθγα Ὄχθουϊθα 7. Τῆυβ (ἢ 6 
Ρίδοθ θογα 80ΠῚ8 Γββει ]δης66 ἰο {Π6 (6485 δἰ ϑδραγίδ ; 
ΜΏΘΓΟ, δᾶ γ8 ΤὨσυοΥΙ465, {Π| δραγίδηβ υ86α ἴο σδβί 
[Π6 Ὀοάί65 οὗ ἀχϑουϊθα οὐ π}1 Π4]8. 

84. ὄξος. ΒΥ {Π|8 να ἅγ ἴ0 υπαδϑγϑίδηά, ηοί υἱπόραν, 
Ῥυϊ 8. ΝΘΓῪ ἰΠΓΌΓΙΟΙ ΨΊη6, ιι564. ΟὨΪΥ Ὀγ (Π6 πιοδηρϑί 

“- Κυϊποοϊ {πίη ᾿ς 88 Ὀδθὴ ργονθὰ πηοέ ἴο αν ὕδθθῃ ἴῃ ἔπ6 
Ρΐδοθ ον οδ]]οὰ (δίναγυ ; δῃά γϑίεγβ ἴο (ἢ όγῖβ οἵ βϑνθσγαὰὶ σοῖ- 
τηϑη Τγδνο ]οτα ἰηῖο Ῥδ]ἐβιῖηθ. 

1 Ὗνε δὲ τοϊΪὰ Ὁγ Κυϊποοὶ, {π8ὲ ἤθη {ποῖ θοά 68 γεγο ρογη- 
τεἃ ἴἰο 6 θυτγίοἀ 1Π6 ΒΚ0}}5 ψεγα Ἄχοορίθά, δηά Ἰεδ οα ἴπ6 σγουηὰ 

λ 
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Ρέγβοηβ. [{ αἰδεγαά ἔγοπι πη ἰπ {Π6 88Π16 τηδηποῦ 
85 81:18}}-Ὀ66 Ὁ 4068 ἴγοπι 816, δῃἃ ΒΟγΘ 80Πὴ6 γϑβοπὶ- 
ὈΙδηςα ἰο Π6 ψοσβὲ οὗ {π6 Εγθποῦ νη ογαϊηαῖτο ὅ. 
8ο ἼΠοοογ. 10, 18. ἐν πιθῴώ ἀντλεῖου δήλον (ν]Πι1} 
ἐγὼ δ᾽ ἔχω οὐδ᾽ ἅλισ᾽ ὄξου. ῬΙαΐ. Ρ. 886. Ἐ', ὄξος ἥτησεν. 
Τῆς Βοιηδη8 Πδά (ἢ 18 ϑαᾶα Κιηὰ οὗἁὨ ἄγη, ἴο νπσἢ 
{ΠΥ ραν [06 Πδ8π|68 οὗ αοσρέμηι δηα ρόοδοα. [ΐ ᾿ἃ5 
Ἀπ Δ. ὅξος ἴγοπι (8 ΔοΙαἰγ, οἡ δοσουηὶ οὗ συ] Ποῖ [ἰ 
748 ΦΘΠΘΓΔΙΥ υϑοαἃ ᾿νν 6}} 5βρ᾿σοα ψ τ ἢ τγγγῆ, ἔγδηκιη- 
΄σΘ6Ώ86, 8)Πἃ (485 ὅΧἷΧὰ ἤδγα ἢπ4) βοπιοίπη68 νογιησνοοά 
(ίοσ 80 χολὴ ἤθγα βρη: 65); 118 Μαγκ, ἴῃ {Π6 ραγαὶ]- 
16] ραββᾶρθ, σίνϑ [ἢ18 ροίίοῃ [Π6 Δρρϑι]δίομ οἵ οἶνον 
ἐσμυρισμένον. Απὰ 80 πηὶρῃξ {Π6 ροίίση δὲ ἰοττηθά 
ἐῃιρτοργϊὲ. Τἢιν5 4180 Τ τ. ϑαημοάγιηι, (. 6. οἰδα ὉΥ 
Καυΐη. “Π᾿ιχιῖ ΕΗ. Ομ88544 : Θιι!ὶ ἀυοϊζυγ δα τηογίθῃι, 
εἱ ἀδίυγ ὈΙθοηάιπὶ ρσγαπαπι (Γ8 1Π Ροσυϊο νἱηὶ, αἵ 
ἀἰβίγα μαίιγΓ πΊ 68 6].8, φυὶ ἀϊοίαπι ε8ὲ Ῥγον. 81, 6.. 
Ἐαῖδ 5ιςθϑῃ) ρογίυσγο, δὲ νἱπατῃ 1118 401 συ ηΐ ΔΙη Δ ΓῸ 
ΔΏΪΠ]Ο. [{ ἀρρθαῖβ ἴγοιῃῃ (δ]δὴ ἐπᾶϊ ("8 αὐ] ηΚ, στῇ 
8 ἱπῆιβίομ οἵ πιυγγῇ, ργοάπςθα πηϑπίαὶ τυγθαίοῃ. 
Ηφδποα ψ]Π6, οΥ ὄξος, πηϊχοὰ ὙΠ} ταγττῇ, οὐ ψ τ 1η- 
ἔξυβίοηβ οὗ Ἰπιοχιοδίϊηρ μου θ8, νν85, {ΓΟΙῸ Ρ ἢ τηοίνα 85 
οὗ δυτμηδηϊίγ, (ἴο ρῥγοάμςοο βιπροίδλοί,ομ, πὰ ᾿5οῦπΊθ 
τ! Πραίοη οἵ Παῖς τογιηθηΐ8,) 1150.4}} δα τ] πἸδίογοα 
ὅο ἴΠο86 δῦσιιξ ἴο Θηυγα ἃ ραϊηξι] ἀθδίῃ. ὅθ Ηδι- 
τηοη. }68113, Πονανογ, πιδρΏΔΪ ΠΠΟΙΙΒΙῪ Γο]θοΐ 5 
δμοῖ ταϊΠραίίοη οὗὨἨ ἢ18 83:8ξ} δ ηρ8; ἀηὰ {πογοίογε, 
αἴτει ἰδβίϊηρ ἰΐ, το] εςίβ8 [Π6 δ. β 

85. σταυρώσαντες. “Οἡ {Π18 Δ] δα ͵ εοὶ Εὐυΐῃν- 
ταὶι5 ἢΔ8 [ἢ 6 [Ὁ] ονῖηρ ὈΘδυ ΠΥ ραϊ μεῖς ρᾶββᾶρθ, 
ἀδγινθα ρδγ δρ5 ἔγοιη (ῃγυβοβίοπι, οὐ βοῖηθ δἱοαυθηΐ 
Οτοοῖὶς Εαίμογ: Ὁρὰ δὲ πώς πᾶσαν ἴδεαν ὕβρεως διεξῆλ- 
θον, τὴν μὲν κεφαλὴν διὰ τοῦ ἀκανθίνου στεφάνου καὶ τοῦ 
τυχτεσῦαι τῷ καλάμω, τὸ πρόσωπον δὲ, διὰ τῶν ἐμπτυσ- 

ἘΞ Οτοξυβ (6118 τ (Παὶ ἴῃ 6 πϑῆῖθ νγὰβ δχίοπάρα ἴο 8} βογίβ οὗ 
νΐθο 8 “αοίδἐ δαρογίδ; Βυοῖ 88 τὸὸ ἴθγπὶ πεσαΐδ με β. Απᾶ Βα ἰη- 
βίβηςθ8 ὅξος ἐψητὸν, [Π|6 ρδ]πι- νῆα τηθητοποὰ ὈγΥ Χομορδομ, απ 
Π6 οἶνος κρίθινος (ΟΥ 416) Βροκεη οὗἩἨ Ὀγ Ηεγοάο. Αἰδεπεθυ8, δηὰ 
οἴμογβ. Βονθνϑῦ ἴΠπ8ἴ τηδῪ Ὀ6, ἰδ Β66Π|85 σοηέγαγ δάπεεὰ {Πδΐ 
6 8.6 ΘΓ ἴο υπάογοϊδηά ὄξος ἴν [Π9 δεηϑα ψῃϊοἢ 1 ᾶνα δἀόρίεοά. 
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ὠν" τὰς σιαγόνας δὲ, διὰ τῶν ῥαπισμάτων' τὸ στόμα 
ἐ, διὰ τῆς χολῆς καὶ τοῦ ὄξους" τὰς ἀκοὰς, διὰ τῶν βλασ- 
φημιών' τὸν τράχηλον δὲ, διὰ τών κολαφισμάτων: τὰ 
νώτα δὲ καὶ τὰ στέρνα, διὰ τῶν φραγελλωμάτων, ἥτοι, 
μαστίγων" τὰς χεῖρας δὲ καὶ τοὺς πόδας, διὰ τών ἥλων" 
τὴν πλευρὰν δὲ, ἃ τῆς λόγχης, ἱστορεῖ" καὶ τὰ λοιπὰ 
μέρη, διὰ τῆς χλαμύδος καὶ τῆς γυμνώσεως" καὶ ἁπλώς τὸ 
ὅλον σώμα, διὰ τῆς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ θριαμβεύσεως. ὶ 

85. διεμερίσαντο. Ναιλεὶν, (Π6 ἔουΓ Θχθου!οηρῖϑ. 
{ ΒΕΓΠΚ6Β .8 ἃ8 βίγσγδηρο, [δὶ δοζαϊογβ Βποιυ]ὰ δοΐ 1η 
[Π6 σρδοιυ οὗ Θχθου]οηθγ8 ; Ὀυΐ βιιοἢ νγ88 (ῃ6 ουϑ- 
ἴοπῃ οἵ δηοιϊθηΐ {1πΠ|68δ. ὅδ0 ϑαοίοη. (4}1ρ. 82. Μ|1|69 
ἀφοο! ]δηαϊ ἁγιϊὸχ αφυϊυβουπιαιθ 6 οὐυϑίοαἀϊᾶ ςαρὰξ 
διωρυΐϊαθαῖ. ρα ποῖ πυηίγοαυθης! τορὰ ὄνθὴ οὗ 
{ΓΙ ΘΠ 68 ΟΥ σΘη ΓΙ Οἢ 5 ΔΡΡροϊηΐθα 838 δζαςσίαγ 68. ὨιΟΥ ἐδ. 
11} (ἢῃ6. 50] ΠΟ ΓΥ βοιηθί 68 σομῃρἰδιηδὶ οὗ 1. 80 
208. Αηΐ. 190, 1, 6. διακονούμεθα δορυφόροι καὶ δήμιοι 
καθεστηκότες ἀντὶ στρατιωτῶν. ΤὮδ οἰοξἢ 68 Ἰοῦ τηδὶρ- 
ἔλοίοτβ (σἢρ ΨΟΓῈ αἰ νδγ8 σγυ θα Ὠδκοθα ; 80 Ατίο- 
τα. ᾧ, ὅ8. γυμνοὶ γὰρ στωρούνται) Μ6ῖ6 ΟΥ̓ {Π6 Εο- 
ἸΔη 1, σρηθιαογραὰ 88 ἃ ρογαυϊδιίθ οὗ (Ὡ6 Ἄχϑοὺ- 
ἰοηογβ, Μ ηϊςἢ {Π6Υ οἰἴπογ αἀἰν! 464, οΥ σαϑὲ ἰοΐβ ὕροῇ 
γ ἢ αἰ (48 ουν ϑδανιουτβ ἱμάτιον) δάιτηλοα πος οὗ Ὀ6- 
ἴῃς ἀν! ἀ6ἀ ; [ῃ6 (Ιοκοῖ, οὐ ψ μαΐδνον 686 {ΠΟῪ παῖσῃς 
86, Ὀεϊηρ ἰἤγοννη ἴηἴο ἃ Ὠοδἰπιοί. δοὸ δ ιγρ. Δη. ὁ, 
9. Πε]οοίϊδιη46 δὔὄγοἂ βογίθιι ζαϊθᾶ δοοθριῖ. Ὑ149 
Ηοα. 1]. ψ. 862. 

86. ἐτήρουν, ψαϊομοά (ἤθη, 1. 6. ἴο 866 (ἢδὲ (ΠΟῪ 
“6 Γ ποΐ ἰβκοθὴ ἀονῃ ἴοσ γϑοόναγυ, ᾿ἢ μοί ἀδθδά, οὗ 
ἴον θυτγία! αἷεσγ 1ἴ0. ὅδο Ρείγσοῃ, 889. “Μ|1|68 αυὶ 
ΟΥ̓ ς 68. ϑεγναθαῖ, Π6 40}8 δά βϑριϊυγαπη σογρογὰ ἀ6- 
ἐγϑδογιι." ἌοΙο βο6 Βυγαδηῃ. ΑΪβ8οὸ ΡΙιυς. (Ἰ]θοιι. 
828, Ε. δηά 108. ἀ6 ογσγυςθ. 4,16. (ΝΥ εἰ8. ὃς Κυ!π.) 

87. αἰτίαν, ετἰπληδίο, Ιπάἀϊοϊρηΐ, οδ θὰ {ἢ6 
τίτλος, ψὨϊοἢ ν88 νυ υιεζθη ἢ ὈΪαοὶς Ἰοςίοθ οὔ ἃ ψ ἢ 6 
στουηά, δηά ὈγεΗ͂ν βἰαϊθα {Π6 οαι86 οὗὨ ἴπΠ6 μυηϊβῇ- 
τπδηῖ, ψὨοἶ, ν 88 4190 ργος δ πη ΟΥ̓ {Π6 ΡΌ]ΣΟ σΓοσ 
τῃγουρῇ {Π6 ρίδοα8 οὔ σοῃοουῖβα. δὸ Π1ο (888. 792. διὰ 
τῆς ἀγορὰς μέσης μετὰ Ὑ ἄτων τὴν αἰτίαν θανατώσεως 
αὐτοῦ δηλούντων διαγαγόντοξς, καὶ μετὰ ταῦτα ἀνασταυρώ- 
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σαντος. 80 ϑιιοῖ. Ποπηξ. 10. ἀπά (1: 55. “ ϑΟΓΝῈΠΊ 
σΔτγη ς 5 ἰγδ ἀϊ, ργεοοθητι τἴα]ο, αιιὶ δ ϑᾶπὶ ΡΟΞΏ 
ἰηἀϊσαγοι." ()εῖ5.) 1 δάά, Ρμῃιηοκβίγ. 1. ΑΡρ. 4, 44, 
Ρ. 185. καὶ τὶ καὶ γραμματεῖον εἶχεν ἐν τοῖν χεροῖν; 
γεγραμμένον τὸ ἔγκλημα. Απὰ Ευδβερ. Η. Ε. ὅ,1. 

88. δύο λησταὶ, τοῦ 6 ΓΒ, 1. 6. ἃ8 ΨΘ6 584γΥ, ἠΐρήισαν 
ΤΟΌΌΘΓΒ, 5 Οαγὶῖ ; ψῃο]α ὈΔη65 οἵ ψῇοπὶ ον 1ηρβίοα. 

᾿ 7Ζυάοα, 45 να ἤηά ἔτγοιῃ Ζοβθρῇ. ὅ66 ᾿᾽ εἰβίο!ι πη. Τῆθβα 
ἴνο πηαἰοίλοϊοτβ γα γοβογνϑα {1} (Π6 {{π|6 οὗ (ἢ6 
Ῥαββονοσγ, [πὲ {6 Ὺ πηρῃϊ Ὀ6 Ριιη]15Π64 δῇ {Π6 στοαίοϑβὶ 
σοπσουΓβα οἵ ΡΘορίθ, ἴῸγ θχδιῃρθβ. ΕῸΓ (848 οὔβογνϑβ 
Θυ πηι} 14) ““ ΟΠ] 8 ροθηα Ὥοη ἴδ] δὰ ἀοἰϊσίιπη 
χυὰπι δα Ἔχοιηρί πὶ." (Οτοί 8.) 

90. κινοῦντες τὰς κεφαλᾶς. Α ιι83..8] τηᾶτῖκ οὗὨ ἀοτί- 
βίοῃ δηάᾶ ἴπϑαϊῖ. δ66 84]. 92, 8. 2 Βορρ. 19, 91. 
15. 88, 22. ΤὭτγοη. 92, 15. 584]. 109, 25. διγδοὶ 18, 8. 
11 ναϑ ῃοΐ, ῃμοψονοῦ, σοηῇηθσα ἴο (ἢ6 Ηφρῦτον8. Τῆι 
ἴῃ Ηοῃ. ]. ρ. 449. κινεῖν κάρη. ὅ66 54]. 104, 95. 
Τιαιηθηΐ. 2, ιό. Ζερῆ. 2, 16. 2εγ. 18, 16. ὅδο Ευτίρ. 
Μεά. 1188. ΖΞ η. 12, 894. ““ΠΠ|Ἃ σαρυΐ 4υδ858η8, θη 
ἴῺ6 ἴι4 ἔδγνιἀα ἰογγοηΐ αἰςοία ἔδγοχ." Αμηάᾷ 7, 992. 
Ον. Μεῖ.1, 179. ΟΝ εἰβίεη.) ᾿ 

41. εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, 1. 6. (6 Μροϑϑβίδῃ. (Βοβθηη).) 
Οομράᾶγο Μαί. 7,11. ΜΝ εἰβίείη οἰΐθβ δᾶρ. ὦ, 18, 
δῃά 16. δ, δ. Ον!ὰ. Εαβί. 2, 300. “Αἱ 81 4υ15 ναϑίγε 
Π δι. 6ϑ5θῖ οὐ] βΊ ἢ ]8 δυοίογ, [ἢ ἴδΠ) ῬΓΘΟΙΡΙ [ΘΠ ΡΟΓΘ 
ἔεγγαῖ ὀρϑῃῃ."ἢ 

42. ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. ΒοΖᾶ 
Βεηροὶ δηᾶ οἴμοι νου]ά γοϑά (ἢ6 βθηΐθησα ᾿ηΐθγγο- 
ρϑϊνεῖγ, δηἀ 48 ΒρΌΚϑῇ βαγοδϑβίίοδ!]ὶγ. Βυΐ ἴο {Π|8 

᾿ σδηηοῖ δ586ηῖ. Τῇδ σομηποη γϑδάϊηρ 185 σοηῆτγηθα 
ὈΥ Ατγβιά. 8, 480. Β. (οὗ Ρα]επιθάθβ.) πάσας τὰς 
᾿ἀλλὰς εὐρίσκων μηχανὰς μιὰν οὐχ εὕρεν, ὅτως σωθήσεται. 
Απὰ 2 βοῃγ]. Ρ. Ν. 482, 8. κεν ἰατρὸς ὥς τις, εἰς 
Ι 

νόσον πεσων ἀθυμεῖς, καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχεις εὑρεῖν ὁποίοις 
φαρμάκοις ἰάσιμος. 

48, εἰ θέλει αὐτὸν, ἴ( ἢ6 ἰονα δηᾶά δνοῦ ἢ ΠῚ, 
ΣΡ. Ηθβγοϊίυβ ἘΣΡΙΜΙΗΕ θέλω ὈΥ εὐδοκώ, ἃ εὐδοκή- 
σαν ὉΥ ἤγάπησαν. ΑἸΠΟΙΠΕΡ 1ηβἴδησα οὗ {118 βυῃηίαχ 
οὐσυ ΓΒ ἴη 586]. 22, 9. ψῃϊοῦ 18. Ῥγορῃοίοαὶ οὗὨ {Π656- 
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ΨΟΡΥ αἰγΓοιηβίδησθβ. Κυϊηοοὶ οὔβογνεβ, (ἢδί {ἢ 6 
65 {πουρῇξ ταὶ οὐ σοι] ποῖ θὰ ἀθ ν  Γ ον ΓΥῪ 
Ῥίουβϑ ψογβηϊρρον ἴσου σα δηλ 685, δηα {πὰς ἢ6 ψἢο 
ψγνὰ8 ὈοΟΓΠ6 ἄοννῃ ὈΥ ποι, σου]ὰ ποῖ Ὀ6 βιιοἢ. Ηβ 
αοἰΐθ8. ὅϑδ4ρ. 9, 18. 8:γ. 358,1. δαρ. ὅ, 16. δῖ᾽ς, 82, 14. 
Αἀά ἤτοιη Ηδπιηοηή Τορὶὶ 18, 6. τις γινώσκει, εἰ θέ- 
λησει ὑμᾶς. Ῥοτοῖγοη ἂρ. δίοῦ. ἐθέλησει τὸν ἄνδρα. 
Ῥαϊαϊγαῖ, πηδ ηίδι πἰηρ' [ἢ 6 ρυγΓΥ οὗ [Π6 ατοοκ, σοη- 
τ6ηἀ45 τηδι 11 οὐσῇϊ ἴο αν {Π6 86η86 οὗ αἀγαγε; δηά 
οἰἴθ8 τοι Ατγιβίϑη. 1, 94. θέλω δὲ Λυσίαν" ἀῃὰ ΑΪ- 
αἱρῆγ. 2, 11. ὅν θέλω δὸς Τιμαρχον. ΟἸτΙ. δ. ἔξεις ἄν- 
ὃραι ὅν θέλεις. Βαϊ 1ἢ 411 {Π6 86 4568, 48 Ψ6ΪΪ ἃ8 ἴῃ 
ἴπο86 οἵ ΜΑΣ}. ὅζο. {π6γῸ 15 δὴ 6}}1}ρ0518 οἵ ἔχειν. 

44.. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λησταὶ. Οἵ ταίϊιοτ, οθ οὗ {Π6 
ἴνο, ἃ8 [|Κ6 τηογα δοσιιγαίον βἰαίθβ. βΒιι τῃ6 (οτὴ- 
πιοηϊδίοτθ, Ὀοΐῇ δηςσίθηΐ δηά πιοάρϑγηῃ, (6}} 0.8, {πὲ 
[Π6Γ6 158 ἃ ἤρυγα οἵ: βροθοῆ, απιρ ἡ οαξίοη, υϑοὰ Ὀοι}} 
Ὀγ (Π6 Ηφοργον, Οτοώῖ, δηά [,δίϊη ψγιίοσβ. ὅ66 ατο- 
τἰὰ89, 6455 ΡΒ. ὅδογ. δηά αι. Αά. Μ|ί5. Φ, 15. [ε 
18. 850 (ἢτ|8 ἰγεαίθα οἡ ὮὉν ἀτγίιϑί. δεῖ. 8, 6. εἰς ὄγκον 
τῆς λέξεως συμβαλλέται καὶ τὸ ἐν πολλὰ ποιεῖν Δη4 
Τοηρίηι8, περὶ ὕψουδ: ὅδ. 28’ ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μᾶλλον παρα- 
τηρήσεως ἄξια, ὅτι ἐσθ᾽ ὅπου προσπίπτει τὰ πληθυντηκικὰ 
μεγαλοῤῥημονέστερα, καὶ αὐτῷ δοξοκομποῦντα τῷ ὄχλῳ 
τοῦ ἀριθμοῦ. ('΄᾽ εἴ8.) ΕΠ γτ8 ἸΏΡΘηΪΟΟΒΙΥ βυρ- 
ΡΟΒ868 ἴῃδιῖ {Π6Υ δοέλ αὐ ξδἐ οϊηθα 1ῃ [Π6 ταν] δηηθηΐ, 
δηά {Π6η {π8ΐ 056 (οη 86είηρ' (ἢ6 τη κ δπάγυδηοο οὗ 
“9658, [18 ῬΓΔΥΪΏΡ [ῸΓ 8. ΝΘΓῪ τηυγάσδγοιβϑ, ὅζο.) γΘ- 
Ρεηίρά, ἄς. Οἱ {Π6 5δ4πη6 ορπίοη ν88 ΤΙΐ. Βοϑβί. 888. 
δηὰ ΡῬιόβρϑθγ. (᾿. (οἱϊεςει. οἰϊεα Ὀγ Παιηπηοηά, ν ἢ 
ΒΘ ΘΠ Πρ ΔρΡρΓΟὈδίΙοη. ὶ 

45. σκύτος ἐγένετο. Τἢδί {{||8 σαηηοί θ6 δἰἰτὶθαϊοά 
ἴο 8η δοίϊρδε οὗ ἐδε διιη 15 σϑυΐζδ!ῃ, ἴῸγ Ὁ 88 (ἤδη ζμεἐ 
πι00}} (88 Ὀδίηρ τ 6 Ῥαββονθι). [Ὁ ΤΊΔῪ "6 Δβογι θα ἴο 
ΔῊ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΏΔΙῪ δηά ργοίθγηδίιγαὶ Οὐβουγαιτοη οὐ [ἢ 6 
8βοῖδγ σης, ψ ἢιοἢ πρῆϊ ργοσθαθ δηά δοσοιηρϑην {ἢ 6 
οαγέδφμακο. Ἐοτ Ὀδίοτα ἂπ βαγπαύυδκα, 8ϑὰῪ ἴΠ6 πᾶ- 
τυ ΓΑ} 188, ϑιο ἢ ἃ η15ὲ ΔΓ18635 ἕο πὶ δεέρἠμγ οι ὑαρομῦ δ, 
88 ἴο Οσοδϑίοη ἃ ἀαγἤποδς αἰνιοδέ ποοέμγπαί. (((οπι- 
Ρᾶγα Αρος. 6, 12. 864. 9οε] 8, 8. ἀπά [Π6 Ναίυγα 1818 
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εἰἰοἀ Ὀγ Κυϊη. οἡ Μείῇῃ. Φ4, 20,)ὺ δυσῇ 84 ἀδικηθαδϑ 
ΤῊΔΥ δχίθηα ἔθη ηιϊέος γτοιπά, οὐ γμγέλπεν. Βγ τ}18 1ῃ- 
τεγρτγοίδιίοη, ἴῃ 6 ΓΘ 18 ποιῃίηρ ἀοίγδοίθα ἔγοιῃ 1Π6 ἀϊρ- 
ΠΥ οὗ {Π6 οσσυγγθησθ. [{ 18 βυϊηοιθηΐ (ἢδι την 
ἐν8 νοῦ ὈΥ ἰδ Ὀγουρῇς Ὀ8οΚ ἰο βϑγίοιβ γϑῆθδοτοη, 
ΘΒρΘΟΙ ἢ γ ἃ9 ἴΠ6 ἀδΓΚη688 σδΠΊ6 ΟΥΘΓ ἴῃ (6 {}}} τη 6 Γ]- 
ἄϊδη ᾿σρῃι. (Κοβθηπ).) Μοϑί δῃοεϊθηϊ (ὐοπηβηθηΐδίογβ 
τοδιπίδίη {ἰδῖ 1 18 οχίθπαάρα ἴο (6 νῇοϊα ψου]ὰ : 
ψΏ086 ΔΓρυμΠΘης8 ( ΠΙΟἢ, 1 ον, ἃτα ποῖ ἴο Π16 οοῆ- 
νἱ πο! 6) ἴη6 τοϑάθ Ψ1} δηὰά ἀρία! δα ἴῃ ΡοΪθ᾽ 8 ὃγ- 
ΟΡ 5818, ο], δηὰ (Π6 π|888 οὗ διιίξῆογβ οἰϊεὰ ὈὉγ ῃ6 
ἀΠιχμοπὶ Κοροῆθγ. Ῥβ]θροη Τγδ  ] δηι8 ἰηάδεα, Δη4, 
αἴϊονγ ἢ, ΤΠ 4]18 ἀρ. Αἰτοδημπ), πιθηϊοη Δῃ ΕΟ] 1086 
οὔ 16 8ιιη, ννῃοἢ 18 γοίργγρα ἰο [5 {{πὴ6 : ὑεῖ ηο]- 
1Π6γ οὗ (Πθπ 84.145 (ἢ6 παπι οΥ ἐδο γνίαοο. δοτηο (Βιηϊς 
1 νὰ8 βοπιθ. Βιιΐ 1{ 18 ᾿ΠἸ]ρΟ581016 {πΠαὶ {ῃ6 ΘΟ] 086 
ςουὰ δᾶγα πδρρεποά, ὑοίἢ δὲ οιῃδβ δηά “δϑγιιβαίθι, 
ὥοηι ἐδο οἰαέῤ ἐο ἐδ πιπέδ ἤἄομγ. [Ιἰ 18 πογϑίογθ 
δὶ] γ ργοόρδθ]6, (Παΐ ῬὨ]δροη ἰοοῖς {Π18 ἔγοηχ {Π6 τϑ- 
Ἰαϊίθη οὗ ἴῃ6 ΟἾ ΙΒΏ8Π8, ΟΓΥ ἴγοπι {Π6 ϑογίρίυγαβ. 
(Υ»οεϊῖ8,) δε ϑ)αάάν. 8501. Ὁ. ΤΠ686 8βοΪδγ δηά ἰυπᾶσ 
Οὐβαουγδίιοῃβ, ΠΔΥ, Δ ἰοηρ σοηπηυδα ἄλγη 88 ΟΥ 
βίοοιι οὗ (88 βίεγ, οὐϑοιγθα Ὀγ οἰοι 8 ραΓΕγΥ ἐδγγυρὶ- 
ὯΟ.18, ΒΑΓΕΪΥ γα, τ γο ὈΥ [Π6 δηςίοηΐβ ἐπουρὶὶ ϑέρηδ, 
δηά ργοϑαροδ οἵὗὁἩ Ῥυῦ]1ο δα] δ 1685. 866 ποία οἢ ΦΦ, 
20. δὸ Ρίίη. Η. Ν. 2, 80. (Κυϊη.) ὙὍᾶα βυῦ])δθςὶ 18 
ΠΠαβίταιθα Ὁγ εἰβίαϊη, ψ ἢ πυμήθγουβ οἰϊδί ἢ Β 
ἔγουι {6 (Ἰαβϑίοδὶ νυγιθγβ, οὐ ψ ῃ ]οἢ 1 οδη οὴἱν ἀ6- 
(41} (ῃΠ6 γεϑδγεηεθβ. Ον!ὰ. Μαεῖ. 2, 880. 8: 15, 78. 
Καί. ἃ, 487. Υ̓́τρ. ἀεογρ. 1, 168. Ρ]αΐ. 1, 84. Ε. 
741. α. 20. α. Αυριίη. ἐδ (. Ὁ. 8, 16. Εἰς. Ν. Ὁ. 
4, 1δ. δοιηη. δεϊρίοῃ. 7. ὅς 10. ΕἾοΓ. 1,1. 208. Απηί. 
14,12,8. να]. Μᾶχ. 8,11. ἢ] δρ. Ευβοῦ. Ρ. 8, 14. 
Τόῖορ. [μθτι. 4, 64. Ατιβιά. ρΡ. 87). Ὠ]οά. δίς. 1δ, 80. 
᾿ιοηγ5. Ηεἰ. Α. 2, δ6. Ψαἱ. ΕἸ. 6, 41. Ῥείγοη. 199. 
υςδη. 1, 620. Εὐυτίρ. [ρὶι. Τ. 198. δδηθο. ΤῆἭγεϑί. 
8790. Μεά. 28. Η!Ρρ. 677. 10 (488. 1δ, Ρ. 816. 

Ι δἀά Ατϑῃά. 1, 1δ6. ὁ δὲ φησίν ᾿Αριστοφάνης περὶ 
Αἰσχύλου σκότον εἶναι τεθνηκότος. ΤὭμ5 [6 6α 086 οὗ 
1π6 810 Μη οἢ ργθοεάθα {Π6 εχρεάϊίοη οὗὨἨ Χογχοβ 
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γ᾽ 88 ΒΌΡΒοΒβδα ο ἢᾶνθ ἃ γθίδγθηςβ ἴο ἰ{. Πιοηγβ. Ηδὶ. 
0}. μυθολόγουσι τοῦ δαιμόνος----εἴδωλον, οὐ τὸ χαΐριον ἦν 
πολλὰ καὶ ἄλλα τῇ πάθει δαιμόνια ἔργα ἡλίου τε ἀφάνισο- 
μὸν, καὶ ϑόφον ἐν οὐρανῴ κατασχόντος, ΜἤΘΓΘ 1 σοὨ]6α- 
ἴαΓ6 δόφον οὐρανῷ καταχέοντος. ΒΥ πᾶσαν τὴν γὴν Ψ)6 
τὲ υηάπεογϑίδηἀ (νι Εγαβϑηγ8, 6 Π 1΄ου, (ὑΔδ8διι- 
Ροῃ, ἴ,. Βειρ. Κυΐηοο!ὶ, Βοβθητηυ)]οσ, Βγπθυ, (διηρ- 
061}, δηὰ Ἡρφυμπηδη) ὕμάςρα, Ὠδιηοὶν, {Πΐ ἀϊνιϑίοη οὗ 
ῬΑΪοϑημθ ἴῃ ψῃϊοῆ “Φοιυβαίθιηῃ βίοοά, ψῃιο ν]}} 
ΒΟΔΤΟΘΙΥ αἵ 4}} αχοθδὰ [ῃ8 δρονθ-τηθηςοηθα ὨμΠΠΊΌΘΓ. 
80 1 ΟΟσΌΓΒ ἰη 24, 80. ψἤογο 866 ῃῆοΐθβ. Οὗ (ἢ15 6οχ- 
ΔΙΏΡ[68 ΠΥ Ὀ6 δ6θὴ ἴῃ ὅ0}}}. [6χ.. 

40. Ἢλ), Ἠλὶ, λαμὰ σαβαχθανί; Τίια ψοΓα 5 ΔΓ6 
ἔγοῦλ ῥβ4]. 2, 2; θυΐ σαβαχθανὶ Π85 ἃ οἴδηρε δἀαρίεα 
ἴο (ῃ6 (μα ἄθα ογ ὅγγιδο ἠϊαϊοοῖ. Ετοπι 115, δπὰ 
Οἵ Γ ρᾶ558ρ685 ἰΐ 15 ΘΟ] δοἰεά, [ηδὲ (Ἰδὲ 564 δη Ηδε- 
γον οϑυειας, ΟΥἹ γαῖ ποῦ (ἢ6 Ηδῦγον- ΒΔ] 6 6- δυγίδο, 
γνΠοἢ Ψν 88 πδη ργοναίθηΐ ἴῃ συ4::ὰ. (οβδητη. δη 
Κυ!ῃοο}.) 

46. ἱνατί με ἐγκατέλιπες. Τα Ὀγ-ϑίαπάογ8 {πουρὶΐ 
{πὲ Ψ6808 ννὰ8 ἀδβοιίβα ὃν (ὐοά, δηὰ σοῃβοαιθη} Υ 
ποῖ {Π6 Μεββίδῃ, δηὰ {Π6 ὅοῃ οἵ αοά. (5. 87, 82 ἢ 
88. 71, 11 ἃς 12.) ὙΠογοίογο 6518 θηίγθαίβ ἢ18 Εδ- 
ἴΠ6Γ ΠΟ ἰΙοῆρσαῦ ἴο βυβογ ἢϊπη [ὁ 06 (ῃπ8 σοηίαμπη6- 
Ἰουδὶν βθί δὶ πουρσῇϊ, θυ γαῦποῦ ἴο βηδίοῃ ἢϊη ἔγοπὶ 
Π6ῚΓ Παηά8, δηα ρῥγονθ {6 δ8.8ρ: ΟΊ 0 η8 0 Ὀ6 1η- 
ἰουηαοά. (Υ᾽ εῖ8.) ὙΤΠθ ψογάβ ἃγθ βχργδβϑῖνα οὗ ἀ6- 
Ργθοδίίοῃ, ποῖ ἀδθϑραῖσ. (βοβθη.) ἴἰη (8 Ηδῦγον 
(σοά 15 8α51ἀ ἴο ἔογβα κα ΔῊ οὔθ ψί θη ἢδ 81:8 8 ἢ]πὶ 
ἴο ἰαθουγ υπάδγ ζγοδΐ τηϊβογθβ. ( 0 γ.) ὅο Τοῖ- 
(}}Π8ῃ δᾶν. Ῥγᾶχ. (80. Βυ Κ|γ) : ““ δὶς σϑαυϊ, ἀστὴ 
ΠΟῊ ρδγοϊΐ, βὶς γσϑα, ἀὰπὶ {γδα!; σοίθγαπ), ΠΟῊ 
το αι Ῥαίογ ΕἼ] πῈ, 1ἢ συ}ὰ8 τηδηϊθυ8 ΕἾΪΠ18 5ρ1γ1- 
ἴα διιπὶ ροβυ}11. Απά δραίῃ : ““[ἴ8, ΓΘΙΙΠ4ὰΙ ἃ 
Ραΐίγα πηογὶ (011 ΕἸ]1ο. ἡ ΤῊΙΒ βθηςπηθηΐ 18 ΠΟΡΙΟΙΒΙΥ͂ 
ΠΠυδίγαϊθα ὈὉγ Δ Όγ. οϑθηπλ ] ]6Γ δηὰ Καυϊηοσὶ 
Αρτγοα [Παὶ {Π6 ψογ 860 ηοΐ ᾿π|ρΡ]Ὺ ἀδθραῖγ, Ὀυΐ στγίοῦς 
Βιρροτίοά, ἢοννονοσ, ἢ ΠλαρΉΔΏΪΠΊΟΙΙ5 ΠΟΙΏΡΟΒΙΙΓΕ, 
η. ἀ. δυθδν τὴς πο ἰοηροσ ἰο βυδβίδιη {Π]18 ΔΡΌΗΥ ; θυΐ 
τ ἰθᾶ86 πη6 ἔοι βιιδγιηρ, Ὀγ ἀθδί]. 

νΟΙ, 1. 2! 
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47. ἔλεγον: Ὅτι Ἤλίαν φωνεῖ οὗτος. ἼΠοΒ6 ΜΟΓ6 
σΟΓΙΔΙΏΪΥ ποῖ ἴπΠ6 Εοιπηδη 580] 616 γ8, Ὸγ (ΠΘῪ Κπον ἢο- 
{πϊηρ δρουΐ ΕἸ148. δοῖηθ {πιηἰκ, [ἢ ἴΠῈῪ ψογα Πε]- 
Ἰϑηϊβὶ Ψ6ν8, ψῆο, ἔτοια (ἢ 518 θοηρ' ταὶβθα 50 ὨΙΡΉ, 
ἀϊά ποῖ ἀἰβ ΠΥ ἤδαγ, δηὰ {πογοίοσο μεδέοοϊ, Ὧϊ9 
ψνογάβ. 80 Οζγοίιυβ, (γδάοοκ, δα (δηῖρῦε]!}]. Βυΐῖ 
{Π18 8668 βοπιονν δῖ ΠΩρΡΓΟΌΔΡΪθ. ΤΠ6 ΟΓΟβ8 Ψ88, 
Ἰηἀ664, ποῖ ΚΕ Κ᾽ ἴο "6 80 πἰρὶ 85 ἴο ῃίηάαογ τ βουιπὰ 
ΟΥ̓ 8 νοῖσθ ἔγοπι ὑεϊηρ ποαγά ψ τῇ βυϊβοϊθηΐ ἀ15- 
ἱπηοΐη688. [1 σίποῦ ἄρῖθὸ ἢ ΒοΖα, 1,. Βγυρ. Εύ- 
{Ὠγυπηΐα5, Ζογη, Ῥεἰδίειη, Ὠοάάτγιάρο, βοβθητηυϊίοι, 
δηὰ Καυϊποοὶ, (Παΐ 1ἴ νν88 δὴ 1πἰθης οη4] δηὰ πιαέϊοϊοι5 
»εγυογδίοη Δα τηϊβγερσγεβαηίδίίοη οὗ (Ὁ γιβι᾿ Β νογάϑ8, 
ὈΥ ψἂγΥ οὗ ἀογιἀϊηρ 818 ργϑίθηβίοῃβ ἰο {6 Μοβϑϑίδὶ- 
5010, τηδκίηρ [61 5ΒΙΡΏΠΥ δὴ Θηίγοδίυ ἰοῦ ΕἾ188 ἴο 
σοιηθ ἴο ἢ18 δϑϑἰβϑίδάποθ. [11 ψ8 σϑγίδι ΪΥ, ἃ8 Ἶγεί- 
βίθι ἢ δηά Εοβθημη θοῦ οὔβεγνο, ἃ σοπιποη ΟΡ ΠΟΙ 
διηοηρ 186 26ν8, (ῃδὶ ΕἸ148 βοιηθί 68 δρροδγεά ἴο 
ἀδ νοῦ τὰθῃ ἴτοπι {π6 ῥοῦ] οὐ ἀθδί!, δηὰ (δὲ ἢδ 
ψου]ὰ σούμγη ἰο ἰδὲ αἱ τῇ6 οοιηίηρ οὗ (Π6 Μαββιδῃ, 
84 ΡΓΘΡΑΓΘ {Π6 ΨΑΥ͂ (ὉΓ ἢΐ5 ΚΙηράοιῃ. 

48. δραμὼν εἷς ἐξ᾽ αὐτών, καὶ λαβὼν σπόγγον. .168118 
δὰ δὰ δίψω. (9οἈ. 19, 28.) ΤΠ ρδϑγβοη νν88 ποῖ ἃ 
Ἠοιηδῃ 801.616γ, θυΐ 4 6, σἢο, Ὠοννοσ, γοδοποὰ 
ἢϊπι [Π6 ρόδοα, ὈΥ͂ ΨΑΥ οὗ ἀεογϑίοη. ὅδὸ ΕΓ ΠΥ ΠΊῖι18. 
ΤΊΘ τοδί β8ύ, “" δίορ, ἰοΐ 8 866 ψῇῃοίπογ ἘΠ1ὰ8 ΜῈ} 
σοΙη6 84 ργϑβεγνα ἢϊπὶ;:" Ὀυΐ ἢ (48 Ματκ, 1, 80. 
1618 1.5) δηβυνογε, “" [,6ἴ τη Δάιη: 816 ΓὙ {{}18 γοίγεβῃ- 
τησηΐ, ἰοϑὲ ΕἾ148 βῆου]α σοϊηθ ἴοο Ϊἰδίθ ἴο βᾶνα {1Ππ|. 
(Κυϊη.) ὙΤ]8 ὑπτε δίοῃθ ψοιυ]Ἱὰ βῆηονν [6 ὨΘΟΘΒΒΗΥ͂ 
οὗ σοπιραγίηρ 41} εΠ6 Ενδῃρο]βί8. ΕῸΓ {}}}8 ρθγβοῃ 8 
γμεπηϊηρ, απὸ ἐαϊὶπρ α ϑροηρο, ὅζο. ν᾽ἃ58 ἢοΐ ἴῃ [6 8δο- 
σουηΐ οὗὨ οὐγ ϑανίοιτβ βαγίηρ, Εἰ, Εἰϊ, ἃς. Ὀὰϊ οὗ 
ἢ]5 βαυτηρ, 7 ἐλὶγεί, ΖοΒη 19, 28. νἰ νος Μαίπον δηά 
Μδυκ ἢᾶνο οπέεά, θυιὲ ἤανα γοϊαι θα [Π6 σοηβοαμθηῖ, 
ἃ8 1 τῆν Παά {(ο]4 {Π6 δηϊδορήθπε, ογ ἴῃ 6 σϑιΒ6. 
866 οῃ 96, θ8. Μαγκίαθάὰ. ἣἧ 

48. πλήσας ---ὄξους. 80 4130 920ῃη10; θυῖ Ματκ, 15, 
10. ἢΔ5 ἃ ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙ5, θυΐ 1658 οἰασαηέ, Θχργθβϑίοῃ, 
γέμισας σ. ο. 'ίο δεοΠο]αβῖ, οἡ Ατίβίορῃ. 8394. Α. Πᾶ5 
χύτραν φέρουσιν ἐν ἡ σπόγγους πεπληρωμένος μέλιτος. 
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48. περιθεὶς καλάμω, ἃ γεεά, Ἐι. ΤΥ; α δέϊοῖ, (Δρ- 
θ6}}; θὰ 1 ρτγοΐδγ {ῃη6 ᾿πιογργείδίίοη οὗ Μαγκίδηά, ἃ 
σέαϊκ, “Ὠϊσοῆ 18, ἰηἀ6ο4, 8 ποῖ υπΐγοαιθηΐς 5686. 
Τῆυβ ν}}} [Π6 δοοουηίβ οὗ ΜείἝμον δηά Ψοδη 6 τὸ - 
σοηοὶ θά. Εογ, ἤθη {πὸ ἸαιίοΓ τ τΐε8 ὑσσώπω περι- 
θέντες, ἴἃ πιιϑὲ Ὀ6 ἰακδη ἔῸγ καλάμῃ ὑσσώπου, ἃ 818} 
οὗ ἴγβϑορ. ΕῸΣ {πῸ οαέαπιιδ, οσαπϊα, δέαίξ 15, ἴῃ (ἢ 
Ἐδϑῖ, οἵ 80 σοῃβί ἀδγδῦ!θ ἃ μοῖρῃϊ, (πμαὶ ἃ Βϑροῆρο ἢχϑά. 
ὕΡΟοη ἰξ ἀρ νον 81η66, 88 1 πανα βῆθνψῃ, [Π6 ΟΓΟΒΒ 
88 ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἢοΐ νΘΓῪ Πὶρἢ) τἂν ΘΔ 51 Υ ΓΟ Οἢ «[68118. 

40. ἄφες, ἴδωμεν. ΜαγκΙδῃὰ 88 οὐὔβεγνθά, {μδῖ 
1Π6 σοιηπιᾶ βου μ6 οπμἐεαὰ δῇον ἄφες, ἵνα Ὀείηρ,. 
πηάἀογβϑίοοά. ἔΑφες ἵνα ἴδωμεν" 88 ἄφες ἐκβάλω, [λικα 
6, 42. ἄφετε (οΥ ἄῷφες) ἴδωμεν, Ματκ 16,86. Απὰά 80 
8450 Εοβοηῃι θοῦ. | σδηηοῖ 4586ηΐ ἰο ατοίυ8, ἐπὶ ἢ 6 
ἄφες δῃὰ ἄφετε οἵὗὁἨ ΜδιΚ, ἃγὸ ρίθοπαδέϊο. Ἠδ δάτηϊβ 
{πδὶ {ΠΟΥ ἃγα ποῖ ργολῥδἑέογψ, ΜὨϊοἢ 18 ΝΘΓῪ {τῈ6 ; 
θυΐ Πα πιὶρηϊ ἢν δας, (ἢδὲ ΠΟΥ γα λογέαέξονψ. 
“« Οομῃη6, ἰοῖ ὺ8 866." [Ι᾿ἢ ΘΧΘΔΟΙΪΥ τἢ)]6 Β8Π16 ΙΏΔΠΏΘΓΊ 
ἄγε 15 564 Ὀγ {Π6 θε5ὲ Οτσϑοὶς το γβ. 50 8180 Οθη68. 
11, 8. δεῦτε πλινθεύσωμεν, ἀπ 4. δεῦτε οἰκοδομήσωμεν, 
ΔΠ4 7. δεῦτε συγχέωμεν : ἴῃ ψὨΙοἢ ο8868, Δηα ἴῃ Βον6- 
ΓαΪ οἴποτγθ, ον Ν᾽ δγϑίοῃ [88 “ρῸ ἐο,᾽᾽ ἃ Ρῆγδβα ποΐ υἢ- 
[τοηυθηΐς 1 οὐἦγ φαγν ὙΓΙΌΘΙΒ. 

ὅθ. κράξας φωνῇ μεγάλῃ. Τἤοτγα Πᾶ8 ὈΘΘἢ 8016 
ἀϊνογβυ 1η [Π6 Ἰηϊογργοίδίη οὗ 118 νογσά. Κυϊηοοὶ 
δηα ατγυμογ ἴδ Κα {Π18 ἴο ᾿Ἰπα!οδία {πΠ6 υἱἱογίηρ οὗ Ιουά 
ουξοτίε8 ἔγοπι ραΐπ; δηὰ {π6 Ἰδίίεσ, ἴῃ [18 Ρἢγϑίοδὶ 
ἴγασῖ οὔ {π6 1) οβῖῃ οἵ (Ἰμγιϑί, οὔβογσνοϑ, ἰῃαὶ ἢοβα 
ψγΏΟ86 ἤραγί 18 ορργϑβοὰ ψἢ Δ ΘΧΟΘδδῖνο σΟΏρ68- 
τοῃ οὗ Ὀ]οοά, ὈΥ δηχιθίυ, δη4 {6 ρα]ριδιοη οὗ 8ι.- 
Ῥογνθηϊθηΐ βυβοοσδίίοη, ἀο, ποῖ πηΐγοαιθηίγ, ἔγουῃ 
ΔΩΌΠΥ, υἱοῦ Ἰοια ουἱοτγίθ8. Βιυιῖ [Π18 ον 18 δηὰ ἀθ-- 
δταᾶθβ ἴῃ 6 56η86 ΟὗἩ [Π6 ρα888ρ6, Δη4α 18, 1 {Π|0Κ, ἰῃ- 
οοῃβίβίθπς ψτἢ (Πδὲ Πογοῖς σγοϑο 0 δηα ΗΓ 688 
ΡΓαν] οὐ 8} ἀἸβρ᾽ αγθά ΟΥ̓ ουν ϑανίουγ. τοί τ ρΠΕΥ. 
υπάἀογβίδηἀβ ἴῃ6 ψογὰ ἴο ἀδμῃοία δσζοίαϊπιϊησ ευἱέλ α 
ἰοιιά υοἷἱοσο. [118 οἴῃ ι86α ἰῃ {6 Ν. Τὶ [ῖοΣ 6χοὶδ- 
τηδίοη ὈΥ τὐογάδ, τ᾿ Β᾽ηρ' τοῦ νϑγίοιβ Ραββί Οἢ8 οὗ (ῃ 6 

1, 2 
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πιϊηά ; δηὰ 18 ββρθοίδ νυ οπηρ]ογϑά ἴο0 8] 6: ΠΥ οαγηθϑέ 
Δήαάγθϑβοβ (ὁ (ἢ6 ΑἸΙΡΉΥ ἴῃ ργάαψον. ὅ0 Βοπι. 8, 
16. ἐν ὦ κράϑωμεν ἀββὰ πατήρ. Οὐαϊαί. 4. Θ. 584]. 27, 
1. 20, 8. Ψψ4π|68 ὅ, 4. [Ιζ 15 ἃ δέγοη ΕΥ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙ 
{Π4ηὴ δί. ΠΚοθ, φωνήσας, τποὰρ {ΠἸ|6 ἰδιῖοῦ 15 (ἢ 8 
ΤΏΟΓΘ ρογϑρίσυοιι8. Τἢδῖ πρμν ραν. δαορίοα {815 
τηοάς οὗ [πη ογργοίδιοη 15. οἰθασγ ἴσοπὶ ἢ158 ΘΧροβίτοη : 
τίς δὲ ἣν ἡ φωνὴ, ἐδήλωσεν Λουκᾶς ὅτι" 1. 6. Βαίῃθτ, Ἰηΐο 
1Υ Πδη48 1 σΟΠΊΠ ΠΥ 8ρ1τῖ. Ηδ {ἢ6ῃ νοτὺ υἀϊ- 
αἰου ΙΒ 4558: 55 ἴἢ 6 Γβά80η ΨΠΥ ΟἿΓ 1 ογὰ υἰογοα [ἢ 686 
ψογάβ ψ ἢ ἃ ἐομα υοἷςσο : ἵνα πάντες ἀκούσωσι, καὶ πάν- 
τες εἰδώσιν, ὅτι μέχρι τῆς τελευταίας ὥρας πατέρα τὸν 
θεὸν ὀνομάϑει, καὶ αὐτώ τὸ πᾶν ἀνατίθησι, καὶ οὐκ ἔστιν ἀν- 
τίθεος. ΓΘ ῥγθοδίοιυ Θχοϊαπηδίίοη 88 δι να γοδὰ 
ἴη ΨΦοΐ. 19, ὁ8. «πὰ ἴμκὸ 28, 47. τετέλεσται---πατὲρ. 
ΤὮο οεἰγουπηϑίδηςσο, (ἢδί ἃ ογπιπαΐ Ξῃου ἃ ἤᾶνο υἱζογ- 
οα 5υςσἢ ψνογάϑ9, δηα 1ῃαΐ, 45 1 ἴγοπι {π6 ἔνουν οἵ (οά, 
ἀφαιῃ, 80 δη ΧΙ ΟἿ 51Υ βοιιρῃϊ, βου] ἤᾶνα θ6θη ᾿τπτ641- 
αἴοῖν σοηβοησθηΐ ἀροη {ἢ 6π|, πη]ρης γν6}} θ6 ἐπουρδὲ 
Ὀγ {Π6 σοαπίυτοη βοιηθίιησ [πὰ Ἰηἀϊςαΐοα ἀϊνίηθ :ἢ- 
τογροϑβι!οη, 8η4, υηϊτ6 ΜΠ ἢ (ἢ6 8086 αᾳσηϊ οἰγοιπι- 
ϑίδηςοθ8, ᾿Ιηάτσα Πϊῃη ἰο σοηο]άθ, {παὶ 1818 νγα8 ςου- 
(Δ1Π}Ὺ ἃ Π)ὶυϊηο ρου οΉ. 

δ0. ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. οτ8 οὗὨ ἃ 51|π|||4Γ ἱπιροτγί 
ΔΤ υϑ64, 1η 8}] ἰληρτιαραβ, ἰο ἀδηοίο ἀδαέλ, Ὀγ.ἃ βογῖ 
οἵ ρου ΡΠ ΓΑΒ 16 ΘΙ Ρ ἢ Π185Π1.. ᾿Αφίεναι τὸ πνεῦμα 15 ΝΟΤῪ 
[τοαιρηΐ, οὗἩ ν Ί ἢ ΠιΠΏΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΉΡ]65 πᾶν Ὀ6 ἐουηα 
ποῦ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰῃ6 δερί. δηά ΨΦοβερῆμιβ, Ὀιῖ Ηοτγοάοίμ, 
ΕατρΙ 468, 1) πηοβίθηθβ, ἃΠα τηδην οὐονῦ Οσθοκ δὺ- 
ἰποδ οἰἰοἀ ὃν ϑοίβιοίη, Κυρκο, ΔΙρογι, Βάρμεὶ, 
Ῥαϊαϊγοῖ, δαπὰ ΝΥ δκοβοϊ ἃ. 80 {{|᾿2 Γ,δτϊη διιζογβ ἤανο 
“ς ΔΗΪΠΊΔΙΩ ΤἸςΘΓΘ, οἰ ἴθγο, αἰ ποτ ο, τοάάογο,᾽" οἵὗἁὨ 
γγ ΠΟ} ΘΧΔΙΡΙ68 τη Ὀ6 866 ἰῇ ῬΑ Κοῆβὶ 48 ϑιϊνα 
Οὐοβ, 4, 98--.40. Ε ἢγπηα5, ΤἬδορ γίαςί, Τοτῖ- 
{}}14η, Οτίροθη, Ευβοθι8, Φογοπιο, Ὠοάατάρο, απὰ 
80ΠῚ6 ΟΠΘΓ τηοήδγῃ (πη θηΐδίοῦβθ, ΒΌΡΡΟβ6 50Π|6- 
τὨϊηρ' ργοίοι ἡδίαγαὶ 1η τἢ6 πιο οὗ ὀχριγαίίοπ, δπά 
{δὲ 11 ψ88 ἴΠ6 ᾿πηιηράϊδία εἴδει οὐ (ἢ γιβι 8 υοὐϊέϊοη. 
ΤΗΐ5, Πονγανεῦ, 566 }}8 Δ Ορίηΐοη π{{6Γ]Ὁ ηουη θά. 
ἢοΐ ἴΟ 5847 ᾿ΓΘΒΕΠΊΡΓΙΟυ8. ΒΕῸΓ 11 βθϑιη8 ἴ0 βᾶνοῦγ οὗ 
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ε Ἁ 

ψΠὰϊ δὲ. Ῥαὺ] [ογπ8 ἁ μὴ ἐωράκαμιν ἐμβατεύειν .----καὶ 
ὑπὲρ ὁ γέγραπται φρονεῖν. Τἢαϊ ΟἿΓ δανοιαγ 5ῃου]ά 
αν δχριγοά πιεῖ δΟΟΉ 67 τΔη ννἃ8 υϑιι]ὶ ψ] ἢ οτγὰ- 
οἸἤδα ρβγβοῃβ, [88 ὕθθῃ πουρἢϊ ΓΘ τ 80 ]6 ; ἀπὰ ὈΥ 
τΔηΥ δηοσίθηϊ (οπηπηοηίδῖογϑβ, δι) βοπιθ τηοάθγῃ ΟἢΘ8 
(48 Οτοίι5), (ἢ18 οἰΓομηβϑίδησθ Ὧ85 Ὀ6Θὴ Δβϑου θά ἴο 
1Π6 ᾿πηηθα δία ΙηαΓροϑιίίοη οὗ Ὠινίηθ Ῥγονι θηςθ. 
ΤΙΙ5.1 ψοι]ά ἢοΐ νϑηΐαγα ἴο ἄθην ; δ [Π6 βδῖηθ {{ΠΠ6 
1118 ηοί ἀπο], 1 (ϊηἶκ, ἴο δοσοιηΐ [ῸΓ [Π6 ΞΒΡΘθΩυ 
βρρτγοδοῇ οἵ ἀθδίῃ (85 πηοβϑί ἡθοθηΐῖ (ὐοπηιηθηίδίουβ ἦ0) 
ἴγοπιῃ πδίαγαὶ οαιι868. [ἢ {γυῖῃ, ἀδαῖῃ βυρογνθηθά, 
ΒΟΟΠΘΓ ΟἹ ἰαίθγ, δοσογήϊηρ ἴο (6 βίγθηρίῃ οἵ σοηϑβι!- 
ἰυϊοη, οὐ ἤδΔρι οἵ θοάγ, ογ δοσογάϊηρ ἃ5 (Π6 ψουηα8 
1ηΠ!ςιοα Ὀγ {Π|6 η41}8 σαπηα ἴῃ σοηίδοῖ ΜΠ {Π6 ἰᾶυροῦ 
ὈΪοοά-νε55615. Βιυῖΐ, ἱπάθθά, [Π6 νᾶγίοι!β [δ 168 Γ6- 
σρηςὶν υπάήογροηα οἵ Ἰου που ηρ, {ἢ ἀριίδίϊοη οὗ ἢΪ8 
ΚΘΘΗΪΥ βθηβιν6 πη] ηΠ 8114 βΒριγ18, (οχδιιβίθα το] 
εἰἸ6 οἰγοιπηβίδηςθ5 οἵ [18 Δρργθῃβηβίοη δηά ἐγίαὶ,) [ἢ 8 
ΒΕ ΓΘ ΒΟουΓρίηρ ἢ6 δά 1υ5ὲ υῃηάογροηο, [η6 ἔλτριθ 
οὗ υϑαιηρ [115 σγοϑ8, ΠῚ ΜΜ06}} δοσοιηϊ ἴῸΣ ἢ15 βρθϑά 
(ἰ5βϑοϊ το. ΤῊ]5 8076 οΕ ἢ848 6 θη ΔαΙΏΙΓΔΌΪΥ 1118- 
ἰγταϊθὰ ἰῃ ἔνο τιϑϑίϊ5865 7)6 Ἤογέο (ἠγιδέϊ υογά, το- 
σΘΏΠΥ ρα] ϑηθὰ ὈγΥ ἵνο ᾿θαγηθὰ μῃγϑβιοϊδῃ8 οὗ (ἢ6 
πᾶηλο οὗ στυηοῦ δἱ θπᾶ. δηα ἔτοτη νν ίοἢ κῃ 6 [Ὁ]1ονν - 
ἴῃς οχίγασίβ Μη}, 1 {Π|ηΚ, θ6 δοθαρίδθϊβ 0 τὴρ 
ΓΟΔαΘΓ8: 

“ς Αἀάίοιυ5 ογαΐ «6508 σγυςὶ, ἐπ λ]} ΒῸΡ}]1ςοῖο, ρυρ- 
Ὠἰβ8 86 Ρ4Π|18 ΡΕΓ ροίυ]θηίπι σοηίι8ι18, οογοηᾷ 8ρ]- 
ἡρὰ ἴῃ ἰυἀϊῦτ πὶ οἰποί5, ππάϊτι3 οἱ δὶ σου] πη 8πὶ 864- 
δἰγίοίυϑ, σφά!μυγ Ἰογ8 οἱ βαργὶβ. Οὐδ σὰπὶ οβϑβοηΐ 
ἀσυ]ραίΐα, ἰαχὶ] ἴα, οἴ οβ816}15 σαϊθηδία, οἵ τ 56: αὐ 
ἤδοθῖ υ8β4ιι6 ἢδρο!]αῖ!), Ὠδιια γάσο ρϑγίγθηΐῖ, σοηβ6- 
06 η8 68, υἱ ΟΠιεϊδίαπι ποβίγαπ), ἴα πη6 δο ν]ρ 8 
ἰαβϑιιη, δῆροτο ἰγασίιπι, 6χ νυ ΘΓ 118 συ{15 ΟΥΘΟγὶβ 
Ἐορτα πὶ, οἱ ἃ βαησιηθ νϑουΠΊ, διιπηπιὰ ἰοηθγοί ἀθδ]- 
᾿ἴ85. Αὐυχὶξ 8ίη6 ἀὐυδ]1ο ἰ6ρ4}15 ογιις18 ροϑίδίίο ογιάος 
οὐἰ9 ἰδσοτς ἀοίογθϑ, δἰ{γιν!αιιθ Ὁ] 6 βνΊγοβ, ἀθη]- 
76 μοιΐεοῖς ἰϑῖος {γδίε τ] Π ΟΥ̓Χ, ΟΕ] οὐ 6116 Γ 
δἤχιι οἱ δάβίγιοϊυβ γαῖ, οἰὰν 8 ρ6Γ ΠΊΔΠ118 ἃς 118. μ6- 
ἄϊθυς 6 οοηϑίγίοι5. Ηϊης νϑῃἢθηγθη 581: οχᾶσρυ- 
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Βαϊ βυαπί ἀοίογοβ, οἱ δὰ οὔθ οοΓρι8 αἰ Π181, ἢϊπο 
ρΡοβί ϑιμογγῃηδσίαηι ἰοσα 80ρ1}4ἴδ, ᾿Ἰηἢδιητηδίδ οἵ ἴῃ 
σληρτθοηδτη ργοηδ, Πΐπο τπᾶρηδ οἰγου 18 βϑηρυΐηθιὶ 
τυγθδίῖο πδίδ, Βίπο ἱπηπηθηβα 88 Πρ η18 Δα ΡιυΪΠΊΟΠ 68 
αἴ σοσγ σοηροϑίϊο ἔλοίᾳ οϑί, θδ 16 βιιηπιθ Δ ΧΙ ἰδ {18 
διιςσίογ οἱ οβδοισὶχ ἔπ, αυδηλ (ΓΙ 8[ι8 ΟἰΔΠΠΟΓΘ ΠπΊ8ρ- 
ΠΟ ῥτγοάι ἀϊ586 νἹἀοίυΓ. ---- “ς Ογωηπεγιδ Ῥδῖοσ ῥ. 68. 
Θυοά ἀκ ἰαίτομα τυᾶΐ, ἄυτο οἱ ἱπίδπι ναϊθί, πο 
ϑαι6 δὰ Ομγβίισμη θθηθ ταογϑίυτῃ οἵ πιϑ οσὶ ἴδίο 
ΕἸ π ΒΡ! ΠΟαγα Ἰ᾿ϊσοί. Απρίταγ νϑῃ θη ἢ (581π|ὲ, 
ἀπΠἤυϊ ϑυάοτα ϑδηριΐηθο, οχροηϊίυγ ποιαϊπυτῃ ἰυα!- 
Ὀτίο, σάϊιν ἤδρο } 15 ἃς Ἰογ8, ϑαπηπηο ραάοτγα βυθἔει- 
8:18, ἰῃ σοηϑροοΐα οἱ ἐγεαιθηςἃ βρθοίδίογαπι πιδ]6 
Δηϊπδίογαπι, δἀ οΓυσθπ γα σορίταγ, 1ῃ ΟΥ̓ΌΘΘΙΩ 8Δο (8, 
ΒᾺΡ σορῖο ἔδγνίἀο ροπάθηϑ, 8:11 πηαρῃᾶ δχοσγιοϊδίυϑ, 
81 ϑι01{ὺ αχίϊηραμίυγ. Ηδ νθσο γθ8 ποσθϑηΐθβ ἢ8- 
Ρορδηΐϊ νἱπὶ πηδχιτηδιη δα σοΓρι8 ᾿πβτιηδηάυπι οἵ ἀ6- 
μι} δηάυπ, ΠΘ4116 ΓΤαγὸ ΠΊΟΓΒ Ποπλῖηιπὶ Β 118 οΧ 1115 
ἰηοἰἀϊ ; Ρ]θηδ δηΐπι βιιηΐ ΘΧθιρ]}18 τιϑαἀϊσογιπὶ 8ογρ- 
(Δ. Ηξφς Ἔγροὸ ἀθθι 85, 8ΔῸ ἰδητὰ τηδίοτι πη ρτγαν! δία 
οΥΐδ, Ποὴ ΟΓΌΧ, ουὔϊ 5 Χι18 Πεογορδῖ, 4 αυ!ά θη οἤδοιξ, 
αἴ οἸ(ἰ}5 ποσὶ ροββθῦ νογδαιι6 τηοσγογοίῃγ, 564 [Ὀστηϑπι 
πΊοΓ 5 ἀυδῖδπ γο] υἱέ." 
ΜδηΥ τροθηΐ οὔ ἴο8, πόνον, (45 Παπηπι, Βαγαΐ, 

8η4 Ῥαιΐ5,) ἰακΚίηρ δάἀνδηΐαρο οὐ [Π6 δδιν βυρογ- 
νϑηῇοη οἵ ἴΠ6 8'ρη8 οὗ ἀδαίῃ, ἢᾶνα Ἔεπάβανουγαα ἴο 
Ρίονθ, δηᾶ {Π6Ὺ ἀο ποΐ Πεϑβιίδία ἰο πηδιηϊδίη, {παῖ 
ΟἸγιϑὲ ἀϊά ποέ νυϑαϊίν αἷθ, Ὀὰϊ ψἃ8 ΟὨΪΥ Τρργαββθᾶ 
ΨΊΠ δ ΠΟΟΡΘ, ὮΙ ἢ 18 ΒΔ ΠΥ ὈΥ τΠ6 Ἰρποίϑηξ πι}8- 
14 Κ6η ον ἐθδίῃ, δῃηά {π4ΐ ἢ τονίνθά οἡ Ὀδείηρ ρ]αοοά 
ἴῃ. {Π6 βθρυ ϊοῆσθ. δι ΓΘΟΟΥΘΓΥ (880 {Π6γ} ψου]ὰ 
06 φῬτγοτηοίβα ΒΥ [Π6 ρυγα ἰοπιρογαίυγα οὐ {Π 6 αἷγ, ἂπὰ 
1Π6 Ὀ4]βαπηῖο Θχῃδϊαιμιοηβὶ ἽΠΠΟΥ ΠοΙά {πὲ ἢ6 νγᾶ5 
ποὶ »πογέξαίίψ ψουπάρδά ὈγῚ {{|ὸ δοέαϊογ, Ὀυὰΐ ΟἾΪΥ 
ΒΠ 0. ν ῥτίοκεά; δηαὰ ἐπὶ πλευρὰ 8]σηϊῆς8 ἴπΠ6 5146 
Βθηθγα γ. ὙΠῸ ψΠο]6 οὐ {Π1|8 Πυροίμαβῖβ (ἐπδη 
ΜΠΙΟἢ ΠΟῊΘ ΙΏΟΓΘ [Ἀ]586 δηά τη ἰβοῃίθνουβ νν88 δ Γ 
Παϊομοά 1ῃ (Π6 βοθρίϊοαὶ βεῖοοὶ οἵ (ἰθγιηϑῃγ) [85 
θη {πογουρὮ!Υ δχαιηϊηβά, ἀπά οοιῃρίείοῖν γειά, 
γ (86 ᾿δαγηθα ρῇγυβιοϊδὴβ 80 τηδητοηθ. ὧπ 80 
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ἀθορ νυ ἱπιρογίδηϊ ἃ βυ0)θςι ονογν 1η 06] Προηΐϊ σοϑάθγ, 
Δα ΘΝΘΓῪ Βουίοιβ ὈΘΠΠ νοῦ, Ψ1} [66] παῖ Ἰηςογοβίθα 
ἴῃ (ἢ6 ο]] ον πη οχίγαςίβ ἰγοὴ (ἢ 6]Γ Π᾿5βογίδι οΉ8, 
Μἢ]ΟΪ ΔΓΘ ΝΘΓῪ βοᾶγοθ ἴῃ (ἢ5 σοιυηίγΥ, δηα (ῸΣ ἃ 
Κηον]οάρο οὗ νυ] ιοἢ 1 δ ἱπἀορίοά ἰο (ἢ6 αΠΠροης 
Τοϑθᾶγοῦ οἵ Κυϊηοοὶ. 1 πηιβί ρῥγοίδοθ (Πη6 οχίγαοίϑ 
ὈῪ ἱπίογμίηρ τὴν γτεδάθγβ, (δὶ οὐγ ὑνο ἰεαγπεὰ Μο- 
ἀἴσαὶ Πα ρΙ ἢ 5 βθοῖῃ ᾿ποϊ δα ἰο θεέ] ονα (πουρἢ 1 
{Ὠ]}Κ ὕροη ἰπϑυῆοϊοης στουη 48) {Π81 .[68118 νγ»ὰ8 Ποΐ, 
ΒΓ ΕἸγ βροακίηρ, φμὲέο ἀθδα ψ ἤδη ριϊοκοαὰ νι {ἢ 6 
ϑρθᾶγ, Ὀυΐ 1Π4ἰ 6 ψὰ8 δχοθβϑίνεϊυ ψνϑακ, δηά ψουϊὰ 
ἢν Ποῦ! γ ἀἰε4, δηἀ ἱπηπιοα!αο!Υ δἰϊοσ {πΠ6 βρϑᾶγ- 
[ἢγυβί ἀϊά δαί }}ν Ἔχρίγθ. “ Εβί ΒΥΏΠΟΡΘ, 81 415 8188 
σΟΓΡΟΓΙΒ δῇδοίιιβ, οὐμηϊυτ ἰοηρὰ ρογιου]οϑββϑίπια θϑὲ 
λύσις τών δεσμῶν τῆς εἷς ϑωὴν δυνάμεως, δυσίογα Ατο- 
ἴξδοο. [6 01}1{88 δυτητηδ ρχοῖῖ, Προ ἢγπδ πο ρ1ῖ, 5γη- 
σΟρΡ6 566 Ὁ, ΠΊΟΓΒ 1ρ84 ἀδηλη οἰδυβυ 81 τ] ΟΣΊΙ[Ὼ 
8}01184π2 ἴδοις. (Οτγυποσ, Ρ. 37.) [ἢ Ιοοο 8ΆΧΟϑ0 ἔτι- 
αἰαἰδδίπηο γεροϑβίί8, ροβί ζσγᾶνα νυ] δίηι6 βγηςο- 
Ρθη δὖὺ ἀθθ! 816 ἃς Περι μογγῃαριᾶ σΟρ!Ο5188:ηἃ Δοίδηι 
(Προ! αἴ Θηΐπὶ οἵ 1 σγιιοα ργοίπἀογαί ἰδγρδη 88} - 
συϊη!8 σΟρ΄4Π|} 88Δη 1.18 51 1ὸ 818{1 δἴαπῃα σοηροίδγι 
ἀδθυϊ (Ρ. 388). ΑΘεὶβ ἰθιηρθγίθ8 ραβδί ἔξεγε ἃ ρῥῖτοὸ- 
ἔπ η618 ς6}}18 οἱ 8618 'ἢ βαχυπι βαρυ ογῖβ8. Νραιι ᾿ο- 
ΓΪΏ1 νιγῖ 8 ἜΧἢδιιϑίο, δὄγθαι!θ ΒΡΙΓΔΌ1]1 ρτγιναῖο, ἰοη- 
Ππ| ΓΟνῚν] ΒΟ ΘΠ! βραζϊ πὶ βι10 ἰοΓγᾷ ϑυρογαβϑί (ρ. 69). 
χῇἢδ]δίοηῖι8 Ὀ4]54π|ῖς 183, Πθῦνοβ τηϑ]ὸ ἱποϊίδίοβ οἵ 

᾿σογοῦτυπι δῇἴεδοίιπ), ᾿ης ἔδηηηᾶθ ΒΥ ΠΟΟρΡΘη ἢγυβίθ- 
τἰσδπ ρᾶ5388, [10 ΠΟΙΏΙ 68 880 351ΠΊ08 5}}017{ὸ ΘΧΔΗ1- 
πηᾶῖοϑ 6886, Ῥγοῦθ τὩΘΙ1η1].---Θυ]η Ιρ88 50Ππηδηίδ, 
οἰδυ 88 ἐδη  ϑίγ!8 ἃς ἔογσί θυ5 ϑοῦεπὶ πο σογγίριηΐ, 864 
ντἰΔηΐϊ, 1. 6. ἰδοϊιηΐ ρ88 ἀΖοίϊοιιπ 51η6 βγὸπὶ ρἢ]ορ 83- 
εἰσδίαιη, ἢΐης αν Ἄχ, οἱ ᾿ποϊίδί εἴ βυβοοσαδϊ (ρ. 70). 
Ῥίοωγα αἰοϊαν τη ϑι θγᾶπα ρΘοίι8 118 οἴ ΓΘΙΓΙΠ4Ι6 
οἰγοιιπηηοϊηρθη8, ΘΟ] ἸΟ4α ΠΑ  υϑι1, ααοι ΨΦοἤΔη- 
ὯΘ68 δ6αιίίγ, 1η16]Πσυπίυγ ραγίεδ δι ρμϑοίοῦδ δἰΐε, 
'. 6. Ρυϊπιοῆθ8, ΟΟΥΓ ΟἰιπΊ ρΘΓΙ σαΓΪο, νᾶ88ὰ πηᾶρηδ, ὅτε. 
Ηδς ᾳυάθδπι νἱῖδ5 8υϑι1ηθητ σοπϊηυδηάεφαια ἰη- 

. βιΓιυπηοηΐᾶ βιηΐ, πος 8ἰη6 νιῖφ (Ἰβοσιπηῖπο νοὶ ἔδσσο 
δεοιίο ᾿:αϊ, νοὶ ἃςοῖθ ἢδϑίββ. 8.01} ρογίιηαϊ ροββυῃί. 
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ϑῖπο ἀυδῖο ἐπ δἐπίδέγο ἰαέογο Ἰδῆσθα τη 1118 β0 Εἶχα 
ἢια5511.---Ποϑί ἰοΐϊιπ Ἔπῖπὶ οἱ 1ηΠ] οἴδπὶ δι ΥἹ Ρ]ασαΠι, 
ΠΠ᾿- πὸ ργοβυχὶῖ βαηρ!8 εἴ 8408.--- [416 ργοῆανιαπι νὶχ 
ἤογὶ ροίαϊί, Ὠ181] ἃ ἰδίθυθ β᾽ ]βίγο, 8 400 ῥγεῖογ ρυ]- 
ΤΩΟΠ ΘΠ 6ϑὲ Ῥογι σαγάϊιπὶ δῆ ὈΙΘΠ.ΠΊ, 51 4018 ροβί 
Δηχίοίδζθῃ βυγ Π}}}Π| τη οΓ.1}}8 οϑί, οἵ ΟΟΥ ΟΠ 3ΓΟ 

δογίβ σοριιδίαμῃ (Ρ. 81). 1μαἴογί8 νυ ηυ8, ργορΔ 811}- 
(6Γ ἀδϑοθηαϊ ογρὸ ἐπ δἰηἰδύγμηι ἰαέλι5, ϑυὈ] οίλϑ4υ 6 
᾿ἀδρνδθι μᾶγίοβ ἰ:ϑϑιῖ (Ρ. 88). Θυο ἀδηλιπὶ συ Π 6116 
δίθγθ ἂς ἰοθοο ρϑοΐι8 ᾿ηΐθγηιπὶ 6 81Π| ΟΘΗΒΙΙΘΓΊΒ, 
τηοάἀὸ ἰῃ τοοϊᾶ ρῥὶαρὰ [Ὀσγιῖ 560185 ργοξαηαδ, ΠοπΊηὶ 
νἱΐα διΏρ τι8 ἴσαι Ὡοἢ ἀδίυν (Ρ. 46). Θιιοά ἀδπηληι 
συπαμα ἰδίυ5 ἰδησοᾶ ρογίοβϑιιπη γοοῖρΙ48, ἀδχίγαπι Δ 
51Π15Γ] ἢ, 8Δη νυ] 5 50Γ50Π| ν6] ἰγαηδνογϑὸ 1 Π1Ο.} π, 
ῬΓῸ νᾶγιὰ ἰδῆσθς ἀϊγθοί!οηθ Ριιῖΐαβ, 86 ΡΟΓ βι 68 
ΒΌ ΠῚ πὶ ν 6 ΡασΙου] ἢ οἵ να]ηιι8 Δυϑοϊ τὰ τηογί6- 
Γατ,.---Εἰδηϊηι τη Ἰαΐοσο ἀσχίγο ραίθης ἔδγγο ἰδ θηῖὶ 
Ρυΐπιο, ρογισαγάϊιπ, οοΥΓ, οἵ δγίθγσια τηϑρηᾶ ; νυ Ϊηι.8 
ΘΙΓΡῸ ἴῃ ἢ]Β ἰος15 δήδοίζιμ εἴ ἰγδηβηϑϑυπὶ ἀθθυϊ 1η- 
ἔεγγο τηόγίθτῃ ῃΘν} 8401}6Π| Δία! σΟΓ 1881 Ππ|81η, ΔΌΡΡῈ 
νἱῖα ΠΟη ἢΪϑ] οἴπι ἤδΓ ΠῚ ρᾶγίλιπ 1ηἰορτιδίθ σΟὨ5158- 
ἴογα ροΐαϑί." (ρ. 60.) 

Ης (πθη ρῥγοοθθάβ ἴο οὔβοσνα {πὶ (86 νψογάβ 
νύττειν Δ κεντεῖν ΔΓ 5ίγΓοΠρ' ΘΧΡΓΘβΒΙΟη8, Δηἀ (ἢδί ἃ 
βρῇ. ΟΥ ϑυρογῆς!α! ψουηα, ΟἿΪΥ 5Κ1ὴ ἄδαρ, 185 ποῖ 
81 {4016 ἴο {Π6 ἀοφβογιρίίοη οὗ δὲ. Φοῇη, ψῆο τηρη- 
{Ἰ0η8 8η οϑῆυχ οἵ Ὀ]Ϊοοα δὰ ψδίοθγ ἵγοπὶ {116 8:46. Α5 
ἴο ἃ οατπέϊομδ οιηΔ, ΟΥΓ σοι !βογδίίοη, ἴποβα (Π}6 
ΟΌΒΟΓΨΘΒ8) 8Γ6 ποίΐ ἴο ὃς ἰοοκρα ἔογ ἔγτοτῃ 6 β8οϊ] ϊθγ. 
ΝοΙῖΠογ (οῦβϑογνθϑ ἢ.6) σου]ά {6 βἴτοκε [21] οὔ οἴξδοϊ, 
σοηϑβιἀδγίηρ [πΠ6 τηοάδγαΐθ Πεῖρῃξ οὗἩἨ [Π6 σγοβ8, (866 
Δρονό,) [Π6 πηᾶαρῃιάἀδ οὗ ἃ σοπμηοη ἰδῆς, δηὰ [Π6 
ἤγηη 685 οὗ απ ψ ἢ ψ ἢοἢ 1 ννὰ8 804. [1 (884 γ8 
Οταμογ) ἃ νοῃοηθηΐ Βυῆςορα λαά οχὶϑίρα, {Π6 Ὀοάγ 
οσουϊὰ ποΐ αν οτηἰεα Ὀ]οοά, βίησα (ἤφη {δ οἰγου- 
Ἰαϊοη αἰπιοϑὲ ΠΟ] οοα868. Ηρησθ ατιπεΓ 8150 8Γ- 
Β68 τιιδῦ (Ἰιγῖβε οου]Ἱά ποΐ Ὀ6 αυϊία ἀξεδά ψῆθηῃ {6 
50 416γ ἰἤγυϑι [Π6 ἰᾶπσθ ἱπίο ἢ}18 81:46. [π ψβῖοἢ 1 
σδηηοῦ ἄρτθα Ψι( ΠΙπΊ. δογεὶυ 6 ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἴπδι ἃ ἀθθρ ἴδῆσβθ νουπά ψουἱὰ ργοάμςθ δὴ οῇιϑβίοῃ 
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οἵ ὈΪοοὰ ἴῃ ἃ ὈΟΩΥ 80 γϑοθηι!γ ἀθαά; δηή {παὶ ἴὲ 
ψου]α Ὀ6 ἄδορ, να ΤΑΥ͂ Ὀδ6 8|Γ6, ϑίηςθ 1 ν88 τηρδηΐ 
ἴο ΤΥ ψΠοίθογ ἢ6 6 ΓΘ γα] ν ἀδδά. 

δ1. τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη. [Ιζ τηυϑὲ Ὀ6 
οὐβογνβὰ {πᾶ {Π6Γ6 ΕΓ {ψοῸ νεβὶϊβ: (6 ἱπέθυϊον, 
ὙΠΙΟἢ σοηοθαϊὶ θα (6 δαησίιπ) δαποίογιμ, ΓΘ, (γθη- 
ἀογρα Ὀγ ἴΠ6 δερί. καταπέτασμα,) ἴΠ6 δπέογίον,, αἵ 
{πΠ6 Ιηΐγαποα οὗ {6 ἰθπηρ]6, ἽΦ, τοηἀδγοα Ὀγ 1Π6 
ϑορί. κάλυμμα, ὈὉγΥ Ῥἢΐο ἐπισπαστρον, ἃ8 ΜΘ ἰθᾶγηῃ 
τοι ΡΏ1]ο ἐς γι. Μοβ. ὦ. ρ. 140, 80. ἐκ δὲ τών 
αὐτῶν τὸ τε καταπέτασμα καὶ τὸ λέγομιενον κάλυμμα 
πυρὶ. Αῃα ῥ. 160, 206. εἴ8. αἰ8ο οἱἴθβ8 Ψ9Ὁβθρῇ. Α. 
8, 8,3. Β. δ,ὅ,4: Α. 14, 7,1. Β. 7, ὅ, 7. 6, 8, 8. Β. 
θ,5, 8. [ δα ἃ νϑγῪ Δρροϑιίε ραββαρθ οἵ Ῥαυβδῃ. ὅ, 
12, 12, ψΠογα 6 18 ἀδβογιίηρ τπ6 ταπρ]6 οὐ 16 
ΟἸγπιρίδη 2ονε : ἐν δὲ Ὀλυμπίᾳ παραπέτασμα ἐροῦν 
κεκοσμήμενον ὑφάσμασιν ᾿Ασσυρίοις καὶ βαφῆ πορφύρας, 
τῶν Φοίνικων τοῦ τὸ οὐκ ἐς τὸ ἄνω, τὸ παραπέτασμα πρὸς 
τὸν ὄροφον ὥσπερ γὲ ̓ Αρτεμίδος τῆς ᾿Εφεσίας, ἀνέλκουσι, 
καλωδίοις δὲ ἐπιχαλώντες, καθιᾶσιν ἐς τὸ ἔδαφος. Οἡ 
16 ἔογπι δῃὰ {6 πιαέογαἰβ οἵ ψὮ]ΟΙ [18 ν6 1] ννὰ8 
σοπηροβοά, πο γα 15 τ. ΓΟ ἢ ἹΠίογπ)δίίοη ἴὸ Ὀ8 ἀογινοά 
ἴγοπι (ῇἢ86 ΒδΌΡΙΠπΙοα] οἰϊδίίοηβ ἴῃ Γρ! ἴοο δηά 
δομοείίρ. Ηοτ. Ηθῦ. ἴῃ είϑ. δῃὰ π᾿ δοϊοιά. δρ. 
Μρουβομθη. δοῖηθ ραγί σου αγθ, πόνον οσ, ἤᾶνο 80 Δ]Γ 
οὗ παρτγορδὈ γ, δηα 41] ἀγα οὗὁἩ Δροογυρῆδὶ δυϊῃουν. 
[{18, δοψανοι, οὗὨ ποῦ ᾿πηροσγίδηςσα ἴο ΘηΔ]ΌΪΓΟ τγῃ6- 
{Π6γ, ογ ἠοΐ, (6 ταπάϊηρ οὗὨ (ἢ18 νεῖ! 183 .1ὁ 6 σοηϑὶ- 
ἀδγοά 88 ργοίογηδίαγα! Ὁ Τὴ Αποϊθηΐ Ιηξογργοίοιβ 

ΓΘ6 ἴῃ ἘΡΊΟΠΕῚ 8ἃ8 ργεϊογσηδίυγαὶ. Μοϑβί γϑοθηΐ 
Ποοϊορίδη8, (48 ΜΙΟΠδΕ615, οβθητ.} ]6γ, δῆς Καίη.) 

ἄο ποῖ ᾿δϑιαῖ6 ἴο διἰγιυΐα 1 ἰο (ἢ6 βῆοςκ οὗ {ῃ6 
οαγίμαυδκο, νοὶ τΠ6γ {Π πηκΚ τηὶρἢῖ, 16 1Π6 νϑ] γγαγο 
οἷά δηὰ ἀεοαγθά, 6 δάθαιδίθ ἴο ριοάιιοθ βῃςἢ δῃ 
εἴδει. Βιϊῖ, 1 τ1Π6 6481 ογοά Ὀ6 αὐ ἰο {(πΠ6 Εδθ1- 
Ὠἶοδὶ ψυγῖουβ, (Πα 1 ἀο ηοΐ Κπον ΨΠΥ {ποὺ βῃου ά 
ἀδοοῖνθ ι15,) ἃ58 ἴο {π6 {Π]|ΟΚΏ 688 οὗὨ 15 σοηἰδχίυγο, 
δη {[Π6 γϑαύθηου οὗ 118 γαπηοναΐ, ἰἴ οου]ά ποι ἔμ γ "6 
οἷά ποῦ τοίζθῃ: ὨθΙΠ6Γ 8 10 δ 41 ργοῦδῦ]α {πϑΐ, ἴῃ 
80 δυρυβῖ 4ῃ δαἀϊῆςο, {πΠ6 ρῥγθϑίβ νου πάνθ Ῥθγῃ}1- 
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(6 80 ἱπιογαβίηρ ἃ ραγί οἵ 118 πιαρηϊβοθηί ΙΓ ΓΟ 
ἰο Ὀδοοιης οἷά 8ηά τοϊίθῃ. ΕῸΓΣ πιυβοὶῆ, 1 οἀπηοῖ 
σοησοῖνα ἢον 8 ν61] 80 {πὶς κΚ 88, ἴτοπὶ 1ἴ8 πη Θη86 
Ιδηρσίῃ (βἰχίυ {861}, δηά [ῃ6 ρυγροβθ ἔογ νοὶ 11 
ψ8 ἰηἰθηἀοὰ τ μιιδέ λαυα ἔδοη, οουἱὰ παν Ὀδθη 
γεπέ ἐπ ἐιοαΐπ Όγ ΔῺγ δαγέῤφιακο, ανοῃ Ὠδα 1{ Ὀδεη 
οἷά δῃά τοϊΐζθῃ ; δπὰ [ο 950 γϑηά 1{ ὈὉῪῚ ἀμπιᾶπ πδηα8 
γνου ὰ ἢν ὕδθῃ ἃ νϑΥῪ δγάιουβ ψοῦί, δηὰ ο- 
Β6ηπ). δηλ (8 (ἢδὶ ἰ ψα8 ποί ροβϑϑῦ]86. Τη6 Ϊἰδῃ- 
συλρα οὗ Εὐιῃνη 8 οὐ [8 80)]6οὲ 18 ποί [688 
ΒΙΓΟΩΡΙΥ (πΠ8ὴ {ΓῸ]Υ Θχργθββθὰ: ᾿Ἰδικώτερον δὲ τὸ 
καταπέτασμα τοῦ ναοῦ σχίξεται, πρὸς ἀναντιῤῥήτον 
ἔλεγχον αὐτῶν, ἵνα, πειρώμενοι αἰτιολογεῖν, καὶ ἀνάγειν 
εἰς τὰ κατὰ φύσιν πάθη, τὸν τε τοῦ ἡλίου σκοτασμὸν, καὶ 
τῆς γῆς τὸν σεισμὸν, καὶ τῶν πετρῶν τὴν σχίσιν, ἐπιστο- 
μίϑωνται τῇ σχίσει τοῦ καταπετάσματος, οὐδέποτε δυνά- 
μένοι δεῖξαι τοιοῦτον γενόμενον. Οὐτοίίι8 αν ΔΘ ΏΕΠΥ σοη- 
8146 18 (6 γϑηάίηρ' 88 ργοϊθγηδίυγαὶ, δηςἶ ἢδ8 ἃ ΝΘΓῪ 
Ιδαγηβά ποῖθ, ἰο ψῃϊοῦ 1 οδῃ ΟΠΪΥ ΤΕΖΕΥ ΤΩΥ̓ ΓΟΔΆΘΓΒ, 
Δηα 1 τηυδὲ σοηΐοηϊ τγ5861} ψ "ἢ οπ6 οἵ ἢϊβ οὔβϑογνα- 
(108. Αιημοηρ ἰῇ οιηδη8, 8ηα οΟἴΠ6Γ Ὠδί!οη8, 
(βαγ8 ἢε,) {Π15 88π|6 »ηἱγασμέίμηπι οἰοαγὶν ᾿ηἀ]οαιοὰ {ἢ6 
ΔίΓΟΟΙΥ οὗὨ [Π6 στη σομῃπ θα ἀραῖηϑῖ (γῖϑῖ. δὸ 
ῬῃΠΙρριθ8 ἀρ. Ρίυϊ. Τλοπηοίγ. βγ5 οὗ 1)οιηθίγίι5, 
βδοδυβδα ἢ6 δὲ ρῥογπιηιεα Πἰπι86 1} ἰο θ6 δαυδ ]ρά 
ΜΠ ἴῃς Οοα8, δι’ ὃν ἀσέβουνθ᾽ ὁ πέπλος ἐῤῥάγη μέσος. 
Αηὰά ἰἢ8 ἀφβογρίίοη ψὨΙοἢ Πα δα 5 οὗ [(ἢ18 νοϑβί, 18 
ΨΘΓῪ συΓίουϑ: ἦν δὲ τις ὑφαινομένη χλαμὺς αὐτώ πολὺν 
χρόνον, ἔργον ὑπερήφανον, εἴκασμα τοῦ κόσμου καὶ τῶν 
κατ᾽ οὐρανὸν ᾧαινόμενον. ΑΒ ὁ {Π6 ἱἑπέεπέ οὗ 118 
δψηιδοί, ([Π6 (ΟὐΟιπηπηοπίδίοιβ ἃ ποΐ ἀργϑεᾶ. ΤΠ 
τηοϑύ ὑΓΟΌ4]86 Ορίηΐοη 18, (αι (ἢ6 ΑἸ ΚΡ Υ πιθδηὶ 
{ΠΟΓΘΌΥ ἴο {Υρ|σ ἢ Υ ἔογοϑῃῆον (μ6 ᾿προηάϊηρσ ἀ6856- 
ογατίοη οὗ (Π6 δαηοσίαιη δαποίογαι ὈΥ (6 Εοιηδῃ8, 
δη( τ[ἢ6 ΔροΙ] ἰἰοη οἵἉ (ῃ6 Μοβδις δοοῃοιῃυ. 

δ]. ἡ γῆ ἐσείσθη. Τα νοβίρ68 οὗ {ἢ|5 ϑαυπαυακα 
41}}} σϑηιδίῃ, 1ῃ βἔυροηοιβ ἤββιιγθϑ, ψηϊοἢ Ποάατγιαρα 
ΘΟ 8 6 8 88 ἃ τηδηϊίοϑι Ῥγοοῦ οὐ (μοὶγ Ὀαίῃρ (ΟΓΗ. 
ἈΒΌΠΑΘΓ 51:06 Γηδία γα γ. Βιυς δὴ φαγί παιδκα οδῃηοῖ, 
ἴ Δρργεῃοηά, ὕ6 σοηῃϑβιάογοά, ἐπ ἐέδοίί, ἃ5 ἃ ργείθγηδ- 
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ἴσγα] ρῬῃοποιηθηοη. Ὑαεῖ, ἤθη ψγὸ σου! ἀ6γ {Π6 οἷν- 
ομπιδέαποος ΜὮΙΟΝ δοσοιηραπίοὰ ἐλθ ομθ ἤδθγὸ Ἃ[6- 
δογὶδοά,---ἰηαί ἴ οσουγΓγοα δἱ ἴἢ6 νοῦν ρεογὶοά οὗ ουὖγ 
1, οτα δ οσγυοϊῆχίοη, δηα οἡ {Π6 υϑῦν δροέ, 6 σδῃῃποί 
δθιι τορδτγά 1{ 88 ουίΐ οὗ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ σΟΙΓΒ6 Οὗ Πδίμγο, 
ΡῬιοσθοαϊηρ ἔτοπι ἴΠ6 ἀέγδοέ ἀρόπον οἵ Οπιηϊροΐθηςθ, 
δηΐ ἐβερε οδε (γΓΌΪΥ πηγασμίοιθ. Ἴπο Ηδδίπθπβ ἴοο 
᾿ιδὰ 8 ποόϊιοη {πὲ ργοάϊρίθβ, δβρθοῖ!] θαυ μαι ῖκ68, 
ΒΟΙ 6.168 δἰ ρα (ἢ6 ἀ64{}}8 οὗ ΘΧΙΓΔΟΓΔΙΏΔΣΥ ρ6Γ- 
Β80η8. ὅ0 [1Ρ04η. ραγϑηίΐδί. ἴῃ Ψψ}}18η. 160. ἡ μὲν γε γῆ 
καλῶς ἤσθετο τοῦ πάθους, καὶ προσηκούσῃ κουρᾷ τὸν ἄνδρα 
ἐτίμησεν, ἀποσεισαμένη, καθάπερ ἵππος ἀναβάτην, πόλεις 
τίσας καὶ τόσας, ἐν Παλαιστίνη πολλὰς, 

δῷ. καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεώχθησαν. ΙῺ σΟΠΒΘηΏΘηςΘ, 
1 5Βῃου]ά βθθπὶ, οὗ {π6 οαγέῤλᾳφμακεο: (8ο Οτοί.) [η- 
βίδῃςοβ οὗ β86ρι}  σἢγοβϑ Ὀθιηρ ορθπθὰ ὈΥ ϑαγί αι ῖκοϑ 
8Γ6 ἢοΐ ψΙ Ποῖ ράΓΔ]16ε]. Οἰκοιίαν οἰἴεβ Αγίβῖοί. Με- 
ἴθογ. 9, 8. δὰ ϑοηθοᾷ ἢ Ττοδα. 171. δηαὰ Ὑοἰ- 
βίθϊ ἢ οἰΐ68 ΧΊρΡἢΙ]. ἰπ Νάσγνα, Ρ, 186 : σεισμὸς ἐξαίσιος 
ἐγένετο, ὥστε καὶ δόκησιν παρασχεῖν, ὅτι ἦτε γῆ πᾶσα 
διαῤῥηγνυται, καὶ αἱ τῶν πεφονευμένων ὑπ΄ αὐτοῦ ψυχαὶ 
πᾶσαι ἅμα ἐπ᾽ αὐτὸν ἀναθοῤῥυοῦσ,., ΟνΑᾺ, Μοι. 7, 904. 
“ ψυθθϑηυθ (γα θϑοοσα τπηοηΐθ8. Εἰ τηυρΊγα 50}11Π}, 
ΤηΔη6864116 ΘΧῖτΘ ΒΡ ] οσ 8. Αὐϑι1468 ᾿Ιη ποάμῃπ,, Ρ. 
δ44.. ἀνεῤῥιπτοῦντο δε σὶκίαι, καὶ μνήματα ἀνεῤῥηγνυντο, 
πύργοι δὲ πύργοις ἐνέπιπτον. Το ΨΠΙΟΝ [ δἀα δποίμογ. 
ΘΧδηΊρ͵6, γαῖ τηογο βἰγΚίηρ, ἔγοπὶ [ἢ6 88ΠπΠ|Ὶ6 δ ΠῸΓ 
(Ατίϑεϊάοεὺ, ἀηἀ οὐ [Π6 881η6 8ι]6ςΐ, ἡδπιοῖγ, 186 
{(γοπηθηάουβ οί ῃαυακο δὲ ΒΠοάαβ: Βξω μὲν τὰ 
μνήματα ἀνεῤῥίπτον τοὺς κειμένους, ἔνδον δὲ ἐκρύπτοντο οἱ 
τελευτήσαντες. Τἢ!5 ΔΤ] ν᾽ 9! [40]0η οἵὁἉ {Π6 ΑἸτηἱρ 
Ὑ838 πιϑϑδηΐ (0 ρογίοπά ἴῃ 6 ἀεδβιγαοίίοη οἵ [Π6 16 Π}ρ]6, 
1η6 Δοο!ἰοη οὗὁἩ [Π6 Μοβδίο τίζιὰ], δηὰ ἴἢ6 σι οὗ 
{πὸ Ψον 18} οἸΥ δηή 5ἰδίθ. 

δᾷ. τῶν κεκοιμημένων. ΤῊ!5 18 ὈΥ͂ 50η16 δοοουηίοί 
ἃ Ἡοδγαῖδπι. ἘΧΡΓΘΟΘΒΙΟη8, ΠΟΜΘΝΟΙ, ἢοΐ αἰ 551: ΠΉ}} 8 Γ 

Ξ (οιτοοῖ, ἀναθορννοῦσι. ΤΠ6 ργοϑοηΐ γοϑάϊηρ 18 ἃ τθϑγα Ὁ] υ"- 
ἀδν οἵ δὴ οἷά οάϊι!οη ιδεὰ Ὁ Ὑνεἰδιοίη ; πῆϊοῖ 88, ΠΟΥΤΘΥΟΣ, 
Ὀ6δη ἐδ ἢ }}}γ σορίοα ὃν οδοηθυ ον. 
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ὁάσαγ ἴῃ (6 Οἰαδδοίσαΐ ᾿τὶτο ΓΒ: οχ. στ. Ηοῃι. 1]. Δ. 
241. ὡς ὁ μὲν αὖθι πεφὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον. 
(δι0}}. ὅ, θΘ. Νοχ 68ὲ ρογροίυὸ ἃ ἀογῃ!δθηάδ. ΊΓγρ. 
2.7, 277. Ἐπ φοηδδηρι!ηθιιβ ἰοΘΌ 1 80ρογ. Ἀπιθοὶ. 
8,1, 6: τὸν γλυκὺν ὕπνον κοιμάσθαι χώρην πέμψαν ἐπ᾽ 
εὐσεβέων. (ΝΥ ε15:) 1 δάὰ, Ἠοτγοάΐδη 1, 418. ἀνεπαύ- 
σατο, ΜὮΏΘΓΘ 566 [ἢ6 ΘΧΔΙΡΪα ργοάμυςθα ὈΥ {Π6 1πη646- 
[αἰῖσαθ]α [γι ἰβοῇ. 

58. ἐξελθόντες. Τπογα Π88 θ6θη η0 ᾿1{{16 αἸ ν ΓΘ αν 
οἵ ορίπίοη- γαβρθοίίηρ [Π6 οοπδέγμοξίοη, δῃα (ΜὨϊοἢ 
ἰ5 ἀδρεηάθηϊ ὑὕροη 11) (Π6 56η56 οὗ (ῃ6 ραβθϑᾶρθ. Τῇ8 
ἀμ συν ἰὰγηβ οἡ {Π||8 ρῖνοῖ: ψΠΘίΠοΓ μετὰ τὴν ἔγερσιν 
αὐτοῦ Ὀ6 σοππαοοίοα ΜΠ {π6 ργεσοθάϊηρ, οὐ νἰτ {6 
οἰ οιυΐϊπρ ννοτά8. ΤΥ 8661, ἰηἀδρα, πιοῦα Ὠδίυ- 
ΓΆΪΥ ἴο οοηηεδοί ΜΙ τῃ6 ργεοοραϊηρ, δὰ ἤᾶνα 1808 
θοθη οοηϑίσαθα ὈγΥ {ΠῈ Θαγοῦ (οημηθρηίαΐογβ, δης 
πιοβί πιοάθγῃ οὔθβ, ἃ8 θγυρ. ΒοζΖαᾷ, Ριβοδίοσγ, τοί, 
δά Μη γ. Τῇδ 86η86 Ψ}1}} {1Π8 6, (δὲ (ἢο86 
δϑαϊηΐβ γοίυγηρά ἴο ᾿1ἴ6, θυΐ να! δα ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ ΒΘρΌ ΟΠ Γο8 
μη} (Π6 Γοϑαγγθοίίοη, δηὰὶ ἤθη δηίογρα ἰῃς οἰἰγ. 
Οἵ {μαΐ, δὲ ἔπ βαγίῃαιδκο ψῃϊο δοσριμῃρδηϊθα ἢἰ8 
ἀδδίῃ, [Π6 ρτᾶνθβ 66 ορϑηρά, δηά, δέζογ [18 γθϑυγ- 
Γοαοίίοη, ἸΠΔὯΥ ὈΟΑ 68 οὗ δαϊηΐ8 ἅγοβθ, δηά οδπῖθ ουζ 
οὔ {πεὶγ σγάᾶνθβ. Τῆι5 (84 Υ [Π6 7} ψ1}} θ6 ἀνοϊἀοά {Π6 
οἰογν δα τηϑηϊθϑι ἀἸΒΟγΡΔΉΟΥ ἢ [ἢ 6 ἀϑϑυγδηῃςθ 
οὔ Ραιυ], {πὶ 9658 Ὀδοδπια “16 ἤγϑί {γι 5 οἵἩ [6 πὶ 
{παΐ 51]6ρί." Βιιΐ, οἡ ΘΠ ΠΠ|6 Ὁ οὐ [π 686 1 γργοίδι 0 η8, 
(6 σοηϑίγισίοη 185 ΠδΙβἢ, δηά ἰῆθ 86η86 ἔογορά, 
{τἰριά, δῃηὰ ἔαγ [βιοσῃθά, 1[ δηλ {ῃπογοίογθ ἱποϊ θὰ ἴο 
ρα ψιῇ ἰῃο86 (ὐσπηπιρηΐδίοτβ ψῃο0 (45 6 Ὀίου, 
Ηδυμδη, [6 ΟἸδιο, δηὰ Κυΐηοο}) Ἰοὶη 1ἢ ψ τ 1Π6 
οι οιυϊπρ ΜΟΓά5, εἰσῆλθον κι τ. Δ. 7 μὲ ἴῃ 6 5686 
ψ}}} θ6, τΠδΐ, δ (ῃ6 ἀφδίἢ οὗ Ψ68115, {686 ϑδαϊ 8 ΓΌβ6 
᾿πηἀροά ἴτοπὶ {6 ]γ ρτάνθβ, δηα αἰϊοι ἢ15 γϑϑγγθοίοη 
ννοηΐ ἰηΐο {Π6 ον, δἀηἀ ἀρροαγθά ὀρϑηΐν πο τηδηγΥ. 
Νοῖ πεϑά ψ6 ἤδβθα δὴν αἰβογθρδησυ ψ ἢ (Π6 ἀ5βθγίοη 
οὔ δι. Ραμ] (πη 1 Οὐογ. 1δ, 40. δηά (οἱ. 1. 18.) νῃϊοῆ 
18 ποῦ ἃρράᾶγθηΐ τἤδη σὰ]. διῆσα ΟΠ εϑὲ 85 ἴῃ 
ἔλεος τπ6 ἤνϑι ΠΟ 50 ἅγοβϑα πὶ {Π6 ρίᾶνο ἃ8 ποΐ ἔο 
γεέμγη ἐλιέδον, δηα Ὀ6 ἀραίη βυθ]θοΐ ἴο ἀρδίῃ, θυΐ ἰο 
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δϑοοηά ο ἤρανθρηῃ. Κζζλο [ἢσ656 δαιηῖβ ψογθ, πηιδί ὃὉ6 
Θχίγοπηοὶν πποογίδη. 6 τηοϑὲ ργοῦδΌ]6 σοη]δοΐυτα 
15, ἴα ταν ψοῖ (ἢ6 Ὀοαϊ68 οὗ βϑοπιθ γθοθηῖὶν ἀθδά, 
(δηα ρογῇδρβ ἕο! οσγοῦβ οἵ (ἢ σιβί,) ἔογ οἰπογν δα {παν 
ψουἹά ποὺ Ὦᾶνα Ὀ6Θη τοσορηϊΖοα ὈΥ ἴῃοβ6 ο ψ]οτη 
{Π6Ὺ κα Ἰβα διὸ ΠΟΓ ψοι]ά 10 ἤανα Ὀδθῃ σου Π]νῪ 
Κηονη Παΐ {ΠΟῪ 1067.6 ΥΘΑΙΪΥ ΡΘΙΒΟΏΒ Γαιβθὰ ἤτοτη [ἢ 6 
ἀεαά. Το ρω»οδὸ οὗἉ [ΠΕ1Γ ἔθ ρογᾶγν γθϑιιβο (4 ]0ἢ 
(ον σμοΐ ἴ σοηςεῖνα 1 νν88) βθϑῖηβ ἴο ἤᾶνθ Ὀθθη, ἰο 
σοηνίηςσα ἴΠ6 ὑπ 6]! ον!ηρ 96} 8 οἵ [6 Μοβ5ΔΠ5Π1ρ. 
οὗ 96808 ; βίησα ἴδ {Ππϑιηβοῖνοβ δατη 64 (ἢδὲ ΒΟΙῚ6 
οὔ {πΠ6 ἀοδα ψουϊά Ὀ6 τοβϑυβοι(αἴοα δὲ (ἢ6 {1π|6 οὗ {Π6 
Μαββίδῃ: δηὰ αἶδο, ἃ8 ΕἸ ΠΥ) 5 βιρροβίβ, εἰς: 
ἔνδειξιν καὶ τοῦτο γέγονε τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ φόβον 
τῶν Ἰουδαίων, ἵνα λογισώνται ὅτι ὁ ξωώσας οὕτως ἐν 
χερώς τοὺς νεκροὺς, εὐχερέστερον ὧν ἐδύνατο ἤανατῶσαι 
τοὺς ϑώντας" εἰσῆλθον καὶ ἐνεῷφανσθησαν, ἵνα μὴ δόξη 
κατὰ φαντασίαν ἥ τε των μνημείων ἄνοιξις καὶ ἢ τών. 
κεκοιμημένων ἔγερσις, καὶ εἰ σῆλθον κι. τ. Δ. ἵνα ἐκ τῆς 
τούτων ἐγέρσεως πληροφορηθώσιν καὶ περὶ τῆς ἐκείνου, 
λογιδόμενοι, ὅτι ὁ τούτους ἀναστήσας, πολλῷ μᾶλλον 
ἑαυτὸν ἀνέστησεν" ἅγιοι δὲ ἠγέρθησαν, ἵνα δόξωσιν ἀξιό- 
πιστοι, λέγοντες περὶ τοῦ Χριστοῦ" ἐμφανισθέντες ὃε, 
πάλιν ἐκοιμήθησαν. 1 πμιϑὲ ποί οιἴηϊΐ ἴο ηοίϊοθ, 1ἢ 
ογᾶοσ [Πα 1 τύ Β(ΓΟΏΡΙΥ τορτοραίθ δηα Ὀγιοὴν τγο- 
μ6 ἔνο Ὠυροίμαβθθ τοϑρθοίηρ ἴπ686 ψοῸ νεγϑθ8 
ψῃϊοἢ ἤν Ὀ6οη Ὀτγοδοῆοθα ΒΥ οογίδιη (ὐθιτηδῃ οτὲ-᾿ 
ιἰω8. ΕἸγϑῖ, {Π6Ὺ τ Διηΐδιη (δὶ (ἢ6 ἴπψο νϑυθ68 ἃ.6 
ϑβρυτίοι8, δηὰ ἰοιϑίβα 1η ἔγοηι ἴῃ 6 (λοβροὶ οὗ 6 Ναὰ- 
ΦΆΓΘΗΘΒ, ΟΥΓ ἔτοιη ἐγααϊέϊοη. Το {Π]51 δῆϑνοσ, {πὲ 
1{1| Ὀ6 δὴ Ἱπίθγροϊδίοηῃ, ᾿ξ πιϑί Ὀς ἃ υδγΨ ΘΑΓῚΥ ΟἿΘ : 
βίης (Π6 νοῦβ868 δ΄ ἰουηᾶ ἰῇ 4}1 ἰῆεΈ Μ55., ἃγὸ δο- 
Κηον]οαάρεοά Ὀγ 8}} [ῃ6 Ν᾽ ΓΒΙΟἢ 8, ΔΠαἋ ἃΓ6 80 δ υὰἀρὰ ᾿ 
ἴο ὈΥ̓ 1π6 οαγὶν Βδίποῖβ δηὰ Ἐοο βϑιδϑίσαὶ Η ἰ8ῖο- 
γἰδη8, {πὶ ΠΟΥ πιαϑὲ ἤᾶνα οσουρίοα {πεῖν ργαβθηὶ 
βἰ[υδιίοη ἴῃ ἐλοὶγ" ἀδγβ; δηὰ {ῃδῖ π6 ἰηίογροίαἰίοη 
βδῃουϊά αν [ἈΚθὴ ρΐδοθ δ δῇ δαγέϊθ" ροτίοά [18 
μέέογίν ἱπιργοδαδίο. 

ϑοσοπάϊν, τὰ ἰ8 ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ τηδΙηίδϊηθὰ {πὶ {ἢ 656 
νοΓ868 σοηίαΐη 8 ποῖ γιψ δ, ἴοσ ψ ἢϊοῆ (Π6 ἔνδηρο- 
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[188 18. ποΐ ἴο Ὀ6 σοῃβίἀογοά δοσουηίβοϊθ, βίποθ δ6 
ΤΏΘΓΟΙΥ Ὠδγγδῖθβ ἰζ ἔγοπι σοϊηηοη ταρογῖ, ἴῃ ογάθγ ἴο 
8ιονν ΠΟ ρον ν {Π6 τη 8 οὗ τηθῃ σογα δρὶ- 
ἰαἰοά Ὀγ {πὸ ἀφαῖ}) οἵ (ῃγσίϑί. ὍΠΟΥ ἰδϑὶς {Ποῦ Ἰηρο- 
πυϊγ, ἴο δοσουῃΐ ἰοῦ ὙΠ δίϑοανεον 15 ργεέεγπαέξωταί 1Ἰη 
16 εἰγτουμπιϑίδηςοβ, ἔγομι [86 Ορογδίοη οὗ σϑυβθβ δὲ 
ΟὨς6 Ὠδίυγα! δηα Ἄνθη ογσάϊπαγυ. Βυΐ δἱ ἰδϑί [Π61Γ νϑγ- 
βίοῃ οὗ {Π6 βίογυ 18 80 ζαγ- δἐεἠεα δὰ (1 πὰ αἰπιοβὲ 
8814) ρμμονγῖδο, 48 ἴο τηδκα ργθδίθγ ἀπ 85 Προῦ ΟὐΓ 
δι" (Ώ8ῃ ἃγα τϑαυΐϊδιία οα τῃ6 Γυσα Ια οὗ ἀϊυΐπε 
ἑπέογροδιἐϊοη. Βοίῃ {Π6 ἀρονθ ἤυροίῃπεβθβ ἃγῈ 80 
ἀενοϊά οὗ ργοβθδὈ!Πγ, (Πδὲ (Δοσογάϊηρ ἴο ΤΥ 804] 
συβίοιῃ) 1 5μουϊἃ αν ραδδθαά ἐΐοπι ὃν, Ὀὰϊ ἰπδι 1 
Ὑἱϑμο ἴο ΘΟ ΤΥ ριοίθϑί, ἤο αν  :ηϑιρηϊβοδηΐῖ, 
δραϊηϑέ (Π6 Ἰαν Ὑ δηὰ ᾿σγανογθηΐ ϑριγῖῖ ἢ τσ ]οἢ 
Βοἢ ΠΥΡΟΙΠ 6868 δγ6 σον (γον οἷἱ Ὀγ ἐπ 6 
(οι γ Υ οὗ [86 βοδρίϊοαὶ βοῃοοὶ, δηά, (1 Ρδ1}8 τὴθ 
ἴο 844,) βοιηδίπηθβ (4885 οὐ (86 ργθϑθῃίΐί οσοδβίοῃ) 
ουμπέοπαποοα ὈΥ ἴῃο86 ἔγουι ἢ οπὶ Μὰ πηρῃς ὄχρθοί 
δοίίογ Γπῖηρβ. 

δὅ4. τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν. 80 Ροίτοῃ. 8. ΜΊ[68 αυὶ 
σῦς 68 βογνδθδΐ, η6 408 δὰ ΒΕρ.Ϊ γᾶ σογρογὰ ἀ6- 
ἰγαῆογεῖ. Ρὶαΐ. ΟἸθοπιεη. ρῥ. 8283. Ε, οἱ τὸ σῶμα τοῦ 
κλεομένους ἀνεσταυρωμένον παραφυλάττοντες. 

δ4. ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. δίποα (ΠΟΥ ψ6Γ6 
᾿ἰοπιαη5 ἢ 8α14 {Π18, τοῦ, Βοβθη. δηὰ Κυϊη. 
{Π1ηΚ 1{ ρἰαίη, (Πδὲ ΠΟΥ πηρϑηΐ [0 8] ἜΠΥ ποιδίηρ 
ἸΏΟΓΘ ἤδη (Πδι ΟἾγτΙϑὲ 89 ποῖ ΟὨΪν ἑπποσεηέ, Ὀυΐ 
ΔΙ οροίῃογ ἃ 2μδέ πηδη, (48 ἴῃ [λι|κὸ 48, 47.) δηὰ (ςου- 
5] Δογίηρ [ἢ6 Θαγ 4 04|Κ6) 88 ἰξ ΟΓῈ ἃ ἤθσγο, οσ ἀραι- 
Βοά, 8ι15}}) ἃ8 Ηογοι} 68, Βδοοῆιιβ, (ἰαβίογ δῃά Ῥο]]υχ, 
ζο. Τἢ18 ᾿ηςογργοίδιοη 18 δἀδορίθα Ὀγ του, 
Μανγκίδηά, δηά (δρθο!}!, Τῆο Ἰαϊίογ οὗ ψῇοπι γρη- 
ἄογβ, “ ἐδδ δοη οὐ α Οοά," διὰ [88 ἃ ὑγο!χ δῃηποίδ- 
(ἴο οἡ {6 ἀτγίϊοΐθ, δηά 118 δά 0 ΟΥ ΆῳΟἸ 58: οῃ, ἴῃ 
νοὶ [ἢ6 οἢΪν να  α40]6 γοιηδγῖ 18, “6 [Πδὲ (86 ἀτιοὶα 
18 δοπιϑέϊηιθα οπμ έίοα ΘΠ [ἢ 6 πιρδηΐϊηρ 15 ἀοῇβηείο, 
μυϊ ΤΠΡῚ αν ῦ τϑ64 ψἤδη 1 18 ἑπάρβηὶο." ὭΠ15. 18 
ηοῦ [Π6 ρίασα ἴο Θηΐθγ ὕροη βοΐ ἃ 51::0]6 οἴ ς ἰἃ ΠΙΔΥ 
ΠΟΓΘ θ6 5ιΠοϊθηΐ ἴ0 γοίδσ [Π6 βίυάδοηϊ ἰο τ. ΜΙΔαΪ6- 
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ἰοῃ᾽ 5 Ἔχςβ]]θηΐ ἰγθαίῖβ6 οἡ {ἢ6 Οτθοκ ἀγί!οῖθ. ΑΞ ἴο 
1Π6 ἐπιρογέ 0 ἐδδ ζογπιμία υἱὸς Θεοῦ, πον Ὀδίογα 8, 
ΟδιηρΌ6}} τῆ |Κ8 {Π8 (Π6 ΘΧΡΓΘβϑίοη, 8ἃ8 ΠΟΠΊΪηΡ' 
ἔτοτῃ ρου οῖϑῖ8, σου] βοδγοοὶν ἤδνα Ὀθθη βρόκθη 
οΟἰπογί86 (Παη ᾿πἀοῇπη!ογ. Τὸ π16, 1 σοηΐδ88, ἔποτο 
ΔρΡρθᾶσβ ϑβοιῃθίῃϊηρσ Πα δῃηὰ ἰαγ-οις ρα ἴῃ (ἢ6 
86η86 ἀϑϑρῃρα ὈΥ [Π6 ἀρονθ ᾿θαγηρά ογις8. {1 
ΜΈΓ ἱπάδυςεά Ὀγ {Π6 ἀγρυτηθηίβ οὗ Οδρθο}} ἰο ἰδ 
ΔΏΥ ρτοδῖ 8[Γ6 88 οἡ [ἢ οἸηϊββίοῃ οἵ (6 γίϊοϊθ Ἐ, 1 
8ῃπου ἃ ῥτοίδσ ᾿πιογργοίπρ υἱὸς Θεοῦ 5: ΠΡ] ὈΥ δίκαιος, 
ἃ 81, 1. 6. 8Δῃ ἰῃποσθηΐ τη8ῃ ; [ὉΓ [ἢδῖ 158 {16 5]ρηϊῆ- 
οδίϊοη 1 [Π6 ράγα! !} 6] ραϑβϑᾶρο οὔ ΓΚ. δοα ῃοΐθ οἡ 
Μδαίῃ. Φ7, 8. Βιυϊ {Π18 866Π18 ἴοο οοηβηθα ἃ 56ῆ56, 
0.658 6 8 Κα 10 88 ἰὴ Μεί(ἢ. δ, 19. υἱοὶ Θεοῦ κληθή- 
σονται (ὮΘΓΟ 866 Ὡοΐ6) : ἐλαέ ψουϊά, πονανογ, θ6 
ἴοο τοῆπμοα δηά πιγϑίϊοαὶ ἃ 8]ρη:οδίοη ἴογ Ἐοπηδη 
801 16 γ8 το θ6 Πκοὶν ἴο ι.86. Ἷ οη ([6 σον Πδηά, 
Ψ6 ἴαΚο 1 ἴῃ {Π6 86η86 οὗ Μεεδὶαΐ, 1 566 ηοῖ ψῇἢϑδί 56- 
τίουβϑ {ΠΟ Υ {Π||8 ᾿νοῖνεβ. ΤΠ 80. ἀ16ΓὙ8 τηυϑὲ ἢᾶνθ 
Ὀδθη 41 ἀψᾶγα οὗ [Π6 ργοιδηϑ: 8 οἵ “6508 ἴο 6 
1η6 δοη οὗ Θοά ; πᾶν, (ῃς ςο᾽οθταιοα 'αββθ {ΠῚ} Κ8 
1 ΠΙΡΉΪΥ ΡγοῦΔ 6 ἐμαὶ (Π6 σοηζγΙοη ψγὰ8 ργοβθηΐ δ 
{Π6 ἐγῖαὶ οὕ ουγ ἴοσά. ὉΠ ἴογ δὸη ψ οὐ, 85 8γ- 
ὨΟηγπΊοΙ8 ἢ Μοββίδῃ, τιϑί ἤανο Ὀθθη ἰδ 18 
ἴο {Πδη, 88 Ὀεὶηρ (6 1η ̓  ΚΙ μετα ..86. εβ1: 668, 
{θογ δά Πεοαγά “6818 ἀϊθὰ δαάγοβϑδίηρ (ὐοα 88 ἐὲς 
Ἑαίδεν. ΝεΙΊΠοΓγ οου]ὰ πον ΡῈ ἰρῃογαπὶ ἐπδὲ ἢς ἢδά 
ἴῃ ἰλοὶ θδθη ἀε]νογοα ἴο ἀθδίς ἴῸΓ πιδίηἰδὶπηρ (Πδὲ 
οαίπι ; [πουρῇ ΠΟΙ ΠΑ σοπάδπηηθα [ῸΓ βραπίοῃ. 
Ὕεγα τπθὴ ἰβ8 1η6 αἰ σα ΪΥ οὗἁἨ βυρροβίηρ [ῃΠδΐ, οἡ 
βθοίηρ 1ῃ86 ἀν} δηἃ ρῥγοίθγῃδίυγαὶ οἰγουμηβίδ 68 
Ψ ἢἸοἷ. Δοσοπιρδηϊθα ἢ15 ἀφαίῃ, [Πδὲ δύηι6 οἵ {Π6πὶ οὔ- 
βογναά, ““ σογίδιην (ἢ18 ννὰβ δὴ ἱπποσθηὶ δηά 1υϑ8ὲ 
τηδΔῃ :᾿ δηά οἶλονβ ὀχοϊδιηθα, “ ΤὮϊ8 νν8 ἐγμΐν (ἢ6 
Ρογβοηδρα πα δῇγιηθὰ Ὠϊπ56} Γ ἴο θ6 ;᾽ ΠαπηοΪγ, 16 
ϑοη οὗ Οοά. Ὧψ»ὲ δῖε ποῖ ἰο ιἱηἀδογϑίδπα, ἢόνονογ, 

τ ΤΒουρὴ ομδ δβδβουϊὰ πευϑὺ 6 υὑπιι πα] οἵ 186 Οδθοη οὗ 
ΟἸοδδίυς: “Εχ ουτίοδἂ οἱ πιίπιιδ παοοδδδσί δγίίου δ οοπδίἀθγα- 
εἰοηα, ἔα] Βγροίεδεδ δὲ ογγογθδ ἔβδοιὲ ογὶγὶ οἱ ἱμηναὶὶ ροββιηῖ." 
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{(παᾶὶι {Π 686 80] 16 γ8 σοιῃργοθηδρα (6 γε ἔογεε οἵ 
{π8ΐ ἜΧργθβϑίοῃ. ὙΠΘΥ ΠΊΘΓΕΙῪ υϑεα 11 ἴῃ (Π6 ρορει- 
ἴαγ' 8686. Οη [1115 ἰογιχι δ 8566 πηογο οἡ Μάαίίῃ. 14., 
98. ἀληθὼς Θεοῦ υἱὸς εἶ. 

ὅδ. ἦσαν δὲ----γυναῖκες, ΤὮΙ8. 1Δ5ὲ τηᾶτκ οὗ γοβρϑοί 
ἴο τποῖγ ἀεραγίηρ, ἰϑδοῆθ 88 ραᾳ!ἃ ὈΥ (ἢ686 ῬΟΠΊΘη. 
ψΙο, Ὀοϑιάθβ ψῳοῆη, ποηα οὗ [(ἢ6 αἰβειρ]65 ἀδγοα 
γϑηΐιγα ἢ. ΕῸτγ, 85 οὔβοσνϑ ΕΒΓ γ 1115, αἱ μαθηταὶ 
γὰρ ἔφυγον, αἱ δὲ μαθήτριαι παρεμένον. Αἱ (Δἀ 45 Τῇ6ο- 
ῬΏγ}.) μάλιστα πάντων συμπαθέστεραι. Ἐτοῖὰ [Π656 
ψοϊηθη ἀουδέο85 Μαίίζον ἀογινθα {πΠ6 δοοουηΐ οἵ 
{Π6 ψογάβ οὐ τ1πη6 σθηζυγίοη δά [Π6 βο ἤ16γ8.. 

δδ. ἀπὸ μακρόθεν ὃ. ΟὨ τ[Π6 ρέεοπαδέϊο ρῆγαβο, ἃ5 ψ6}} 
85 Οὐ (Π6 γεδέγιοἐθα Β6η56, ἴῃ ψ ὨΙΟἢ (ῃ6 πογὰ μακρόθεν 
τηυϑί ἤογα θ6 ἰδἴζθῆ, 866 6 ποΐθ οἡ Μαείιἢ. 90, 68. 
Διακονούσας ἀΘῃοίΘ65 τηϊηἰδίγδι!οη οὗ ὄνογν Κιηά, ἐβ- 
ΘΟ γ (Π6 ἈΠΡΡΙ. οὗ ἔοοά, οἰο(Ππίηρ, δηα {ῃ6 οἴ 6. 
ὨΘΟΘΒ588Γ168 οὗ 18. 

δ7. Ἰωσὴφ. Α 5οῃδῖουν οὗ Ψογυβαίθῃ (πη Κ8 ατο- 
{108}, θθοαυβα Π6 18 ποΐ οδ]] θὰ ἄρχων, αὶ βουλεύτης. 
Βυϊ Εἰοβοηῃλ ! θοῦ δηὰ Καυΐηοοὶ {Π|Κ 1Κ6, 28,51. 
15 Γβριυρηδηΐ ἴο (ἢ18, ΨΏΘΓΘ 1{ 18 5816, [ῃδ΄ ἢ6 ἀΙά ποὶ 
ςοηβθηΐ ἴο [ῃ6 σΟ.86] δηά δοίβ οὔ {ῃᾳ8 οἴβογβ. Βυΐ 
ἴο (18 ατοίυ5 ἢ8Δα ἰοηρ ἃρὸ γϑρ θὰ, (δι (158 γγχὰ8 Π0 
οαγίδιη ῥτγοοῖ, ἴῸΓ τἤϑθη οἴζϊϑθηῃ ἀἰβάρρτονθ οὐ πηθϑϑιιγο8 
Μ ἢΟ πᾶνα Ὧ0 Ὠδηά [η΄ ἰῃ6η]. ΕἸ ὨγΓΪ5 88 γ58, (δ δΐ 
6 ψ88 οὔθ οὗ {πΠ6 δβδενθῃίυ ἀϊβοῖρ]88; ψνῃ]ο ἢ 86 6Π18 
Θχίγοι θυ ρῥγοῦΌΔ0}]6. 

δ. ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ. ΤῊδ 5ιυάδης ψ}}} οΡ- 
δ6ῖνβ [18 ἸηςΓδηϑι(ϊνθ 86η86 οὗἩ {πΠ6 πψογὰ στ {ΠῸ 
ἀδίϊνε, οἵ ψῇϊοἢ Ἔχϑιῃρ] 65 ἅγα ργοάυσρα Ὀγ Ν᾽ δἰβίίῃ 
ἔτοπι ΡΙἱ. 882. Β. 887. ς. 840. Ε. Κγρκα δαήβ “4π|- 
ὈΠοἢ. Ν. Ρ. Ο. 28. δηὰ ἴῃ Ργοίγερ. ρ.ὄ 1580. Τα ἰγαῃ- 
Β{1ν 6 8686, ““ ἐο παΐξ α αἱδοὶρέο᾽" (τἰπουρῇ γᾶγα τη (ἢΠ6 
ΟἸ4581:ς. 8] ψυυιῖθγ8), οσουβ εἰδοῆοσα ἴῃ ἴθ Ν. Τ. 
(σο6 : Μαίιῃ. 18, δῷ. 28, 19. Αςὶ. 14, 21. ὅ66 
Ὧγτ. ΒΙοπιϑῆρ ἀ᾽8 ἰδαγηρά ϑουηοη οἡ Μείι. 18, 52. 

ὅ8. ἠτήσατο τὸ σώμα. Τί)α Ὀοά 165 ΟΥ̓ Ρεγβοῦϑ ἐχϑ- 
συϊοα ἔργ ἰγθᾶϑοη (δ σϑηρθγα! νυ οὗ ογυςϊβοά ρογ- 
8008) ΜΈΓ 86] ἀοπῃ θυγιοά. 866 Ρἴδιΐξ. Μ. 6. Φ, 4, 19. 
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ϑοῖο σγυσοῖ τὴῖδὶ ἐιϊζαγαπι βαρυϊοσγυτο. 1 885 υϑαδὶ, 
Ὠονόνογ, ἰο ρῖνο ἐμοπιὶ ἔργ θυΓγία] ἴο {Π|6|Γ τ ΙΔ ]ΟΉΒ, 
οἡ ΔρΡΡΙἸσδίίΐοη. ΤῊ 8 νν88 Θβρθοίβ! ΝΥ ἀοη6 ἴῃ 488, 
Ἰῃ πτοηπίογιυ ἰο (Π6 ουβίοηι οὗ {16 σουπηίτγΥ, ἔουαπα δά 
οὐ ἔδθ ὨὈινῖηα 1δν (Πδυῖ. 21, 28.), ψ ἢ1ο}} ἔογ 145 
ΠΟΓΡΒ68 ἴο Ὀ6 ΘΧροΒοά δίϊοσγ ϑυῃβοῖ. δὸ 205. Β. 4, ὅ, 
4. ᾿Ιουδαίων περὶ τὰς ταφὰς πρόνοιαν ποιουμένων, ὥστε 
καὶ τοὺς ἐκ καταδίκης ἀνασταυρουμένους πρὸ δύντος ἡλίου 
καθελεῖν καὶ θάπτειν" Δη4 6, 8. δο Τοῦ. 1, Φ0. 9, 10. 
͵9ο05.10, 27. Ηδάᾷ ΤΠοορῃγίδοϊ γοιμθογαά {Π18, Π6 
νου ποΐ (8αγ8 Μαγκ]ϑπηα) ἤαᾶνθ ψγιτίθη 88 ἢ ἢ Δ8 
Ὁἢ ἢ. 178. ΤῊ 8 νγϑ, ἴῃ (Π|6. ργθβοηΐ σᾶ8θ, σῇ 68- 
ΘΟΙΔ ΠΥ οὐ δοσοουηΐ οὗ 1τἢ6 ἔδβίιναὶ 081 δί ἢδηά. 
Τηδΐ 8 σοἢ γαϑρθοὶ ννᾶ8 ρα ἴο δϑεϊν]8 Δρρθᾶγβ ἔγο πη 
ῬΠΠ]ο, 2, 620, 17. ἤδη τίνας οἶδα τῶν ἀνεσκολοπισμένων, 
μελλούσης ἐνίστασθαι τοιαύτης ἐκεχειρίας, καθαιρέθεντας, 
καὶ τοῖς συγγένεδσιν, ἐπὶ τώ ταφῆς ἀξιωθῆναι, καὶ τυχεῖν 
ἀϑᾳ νενομισμένων, ἀποδοθέντας. (εῖ8. Εοβϑηῆ. δια 
Κιπη.) β 

ὅθ. ἐνετύλιξεν--- σινδόνι. ΤῊι8 Ηοτοάοί. 4, 86. (4ρ. 
γεἰ5.) λούσαντες τὸν νεκρὸν κατειλίσσουσι πᾶν αὐτοῦ τὸ 
σώμα σινδόνος βυσσίνης τελαμώῶσι κατατετμημένοισι. 
ΤΠ ΕΝ οὗ σινδὼν ἰΒ ὈΥ Βταυη. ἄ6 Ναεβί. δηά Εὸσγ- 
ϑῖογ 46 Βγββθο ξργρί. Ρ. 856. ρῥγονεα ἴο θ6 Ἐργρίίδη. 
δο ΡΟ] ]υχ, 7, 172. σινδὼν ἔστιν Αἰγυπτία μὲν περιβό- 
λαίων δ᾽ ἂν εἴη. ὅδ66 δίιιΓΖ ἀθ 14]. Μαςθράή. ρ. 04. [1 
ρΡρθᾶγβ, ἤοψθνογ, ἔγτοιη Μαγιαὶ, 4, 19. Γγγ)ᾶ 581η- 
ἄοηορ, (δαί 1Π6Υ ΜΓ αἷ80 τηδᾶθ οἰβενῆθγθ. ἔξ νγᾶ8 
ποῖ 80 ηυςσἢ 8 σαν) ἃ8 ἃ ΒηΈ6ΓΟ τοὺ οὗ πο [1Π6ῃ, 
κα συν βιθοῖβ, (560 Θαϊθη. ἀς δι. Μοά. 10. ἄϊγθοίβ 
τῇ τοηγχοναὶ οὗ ἃ ραϊϊθηϊ 'ἢΏ ἃ ψψ8ΓΠπὶ β Πάοῃ,) ΟἾΪΥ 
{Ππ8ῖ 1 ννὰ8 δἱΪ οἵ 056 ρίθοθ, ῃὰ νν88 ιιβοὰ [ὉΓ το] η 
ἪΡ σογρ868, ργθνίοιιβ ἴο ᾿πίθγπιθῆϊ, δηά,. ᾿ηἀθθή, ῸΣ 

᾿φοιπίηοη οσυογίϊα6. δο Τησυογά. 2, 40. ὥστε μήτε τῶν 
“πάνυ λεπτῶν ἱματίων, καὶ σινδόνων τὰς ἐπιβολᾶς, κτ. Ἀ. 
Οὐ {Π6 εἰοίἢ5 γο!]!δᾶὰ γουπα Ὀοα 65 {π6 σινδώῶν Ὑ͵Χ85 {Π|6 
Ἱηπογπιοϑῖ, ΠΟ 5 ἤθγα ῬΑ Ου ΑΓ τηθπίϊοποῆ. 
Οὐδογβ, ἢ! ἢ ἀγα πιοηιὶοποά Ὀγ {Π6 τοδὶ οὐ τῆς Εναδη- 
ρα 1818 ἡνογ σδ]] 6 ὀθόνια. ὅδ Μδίῃ. 19,40. δὲ 90,6. 
᾿ς θ0, ἐν τῷ καινώ αὑτοῦ μνημείω, ἰαἴεἰ 10 1η [015 οἱση Ὠσῖν 

νοι, 1. δ Μμ 
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Βορυϊοῦγο. Ουὲ οὗ ρτοδίος ομπουσ. 5. 1)᾽ὴ]Ακ (355. 
8805 (πδΐῖ Ατιρρυϑίι5 θυγιοα Αρτιρρα, ἐν τῷ ἑαυτῶ μκη- 
μείῳ. Οἱ (δε ἴογαι οἵ Ψἐν18ῖ βϑρι!ς  Γο 8 86ς δα] ηδ- 
8115 οὔ δοίη. 1208. (ὐεἰοσ ἀθ [λισίυ, ο. 12. δῃὰ (ἢ ς 
Οἴδογ δυΐῃοῦβ γοίεγοα ἰο ὃν οἱ ἢ, ἴο ψ οὶ δά ἀ Νι- 
οοἴδίυ8 ας Τμιοίυ, ο. 80. [γοορἤγοη. Ρ. 1068. (οἰοὰ 
Ὀγ ΒυϊΚ| 6γ), ὃν νεόσκαφες Κρύψει ποτ᾽ ἐν κλήροισι Μη- 
θύμνης στέγος. 

60. ἐλατόμησεν. 1| 18 (808 ἜΘΧρ!αϊησά Ὀγ Οτῖρ. (. ς.2. 
προ ἐν μνημείῳ καινῷ ὑφεστώτι, οὐκ ἐκ λογάδων" λί- 

θων οἰκοδομήθεντι, καὶ τὴν ἔνωσιν οὐ φυσικὴν, ἔχοντι, ἀλλ᾽ 
ἐν μιᾷ καὶ δι’ ὅλων ἠνωμένη πέτρᾳ λατομοτικῇ καὶ λαξ- 
ευτῇῆ. Βγ νῆϊος τῇ, ὟΥ δἰϑίθι πῃ {ΠῚ} 15 ἐπὶ [Π6 πιο- 
πὰ οηΐ 88 συ οοὖἱ οἵ οηε τοοῖ. Το δον δ Β6ρΡ}- 
Οὔγοβ γα ἤθν οαγοθ8. Τἢαΐ ἴπ6 ψ ῃοΪ6 σοιιηΐγΥ γᾶ5 
τοοῖῳ, 6 ἰθάγηὴ ἔγοιῃ ϑδίγαθο δηδ 9οβϑθῃῆυβ. ὅ0ο (8- 
τοτροί ἂρ. εῖ8. ὅ66 208. Αηΐ. 19, 7, 6. Αρείδε- 
τοῖ, Ρ. 28. (Ις. ἀ6 [,ερ. ὦ, 97. 

60. προσκυλίσας. 1ΐ νἃ8 δὴ Οτίθηίαὶ οσυδίοπι (ο 
συαγτὰ (πα οδηίγαῃςε οὗ δεριίοςγοδ Ἰτἢ Ἰᾶῦρα βίοῃ 68 
(866. ΝΙςοοΙ. ἀα δὲρ. Ηοῦ. 8, 10, 11.), δῃά οἔὗὨ οαετδς 
ζοηογαὶ γ. 80. ϑοῆο]. οὐ ϑορὶ!. Απίᾳ. 1216. (εἰἰοὰ 
Ὁγ ν᾽ εβίοῃ), ᾿Αθῥρησασθ' ἁρμὸν χώματος λιθοσπαδὴ Δύν- 
τες τρὺς αὐτὸ στόμιον. 580 4130 Ατίβί. ὕ68ρ. 199. τῆς 
θύρας κεκλεισμένης, ὦθει σὺ πολλοὺς τῶν λίθων πρὸς τὴν 
θύραν---προσκύλιε. Αὐτοί!8 54γ8, [πδ΄ [Π6Γ6 18 801}6- 
Δπίηρ 5: 0}}}8Γ τη ῬοΪγθι5. ὅο ἤοῃ. Ὁ. 1, 940--Θ9. 
Ηε]ϊοάοι. 1. 4. τὸν λίθον τοῦ σπηλαίου τὸ κάλυμμα. 
ὝΌΘΓΥ 58: Π11|8γ 15 908. Α. 464, 8. (οὗ Π)4ῃ46]) : καὶ βλη- 
ἰβέντος εἰς τὸν λάκκον, σφραγίφας τὸν ἐπὶ τοῦ στομίου κεί- 
μένον ἀντι θύρας λίθον, δο [ἐἰνγ: “60 νἱποίβ ἀἰπκεϊίυς, 
αἱ ΒΆ ΧΙ ΠῚ πεν 400 οροτιζαγ τιδοϊιἰηᾶἃ Βυρου προβι- 
ἔμπη α8ὲ." 1 δαὰ ΡΙυι. ΡΙΠοΡ. 190. βϑρϑακίιηρ οὗ ἃ βυ}"- 
ζαυγδῃθδη οᾶνοσῃ : οὔτε θύρας ἔχον, ἀλλὰ μεγάλῳ λίθῳ 
περιαγομένῳ κατακλεισόμενον᾽ ΨΏΘΓΟ Οὔβδῖνα (ὃς πὲρν 
αγομέοω ΔΏΞΨΕΘΙΒ (0 {Π|Π6 τροσκυλίσας 'ῃ Μαίίπον ; 
διαοὗ ἱΠΠΩ.ΘΏ86 8[0η 68 ἃγα ποί ἰϊίοα ἴῃ ςοηγογίηρ, Βαϊ 
γοἰ θα αἰοπρ, οὐ ἱπιρο δα Ὀγ Ιονθσβ. ΤῊ ψογά 18 ψ ἢ 
ϑήδρίεα (ο ΘΧΡΓ688 (ἢ6 σοηνογδῆοο οὗ νψἤδί 18 νεΓΥ 
νοὶ ρηΐγ, δηα τρηυγο8 στοαί ἰαῦοθαγ. Βο98 Εχοχοῖί. 
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"ἢ υϑίγαία5 {018 ἴσο Ατγιβίορ ῃβαῦθθ. Αἀά οῃ. Οά. 
18, 870. λίθον δ᾽ ἐπέθηκε θύρῃσι, ΠΕΓΘ θύρῃσι τηθδΔη8 
ῃοΐ ἀο0Υ, ὕὑυ1 5:Π}0}Ὺ {π6 τηουτἢ οὗἉἩ {π6 σἂνα; ψὨ]οἢ 
Β6Θ8 [0 6 [6 ΡΠ) να 86η86 οὗ θύρα, ψἤδποθ 18 
ἀφραυςσοα οὖν ἐλγομσὴ, διὰ ἴῃ [16 σΟΠΙΠΟΏ 86Π86 ἃ 
ἄοογ. ἢ686 βίοῃϑβϑ ΟΊ αἷ8ο υ86α ἐηδέοασ οΓ ἄθογδ, 
ἴο οἶοδθο ὕὑρ εὐεἰΐδ5, 88 ψ6 ἢπάα ἔγομῃ (ὐθη68. 29, 8. 

602. ἼπμῈ ψῇοΐα παγγαίΐϊοι οὐ (ἢ6 ψαϊοῃ βεῖ ονοῦ ἐδ 
Β6ΡΌ Γῆ γα, (27, 61.---28.) 88 θ6 θη οδ]] δὰ 1 ᾳιθβίοα 
Ὀγ δίγοιἢῃ δηἀ Ῥαυΐυβ, ψἤοϑα δγρυπηθηίβ ἃγθ 10 8Η 
ΓΤΟΠΟῸΠΟΘά ὈγΥ Κυϊηποοὶ {0116 δηὰ {τιριὰ, δῃὰ ᾿ᾶνθ 
66ἢ γοζιίθά Ὀγ Ὠϊπ5861} δηά ϑδυβίκηα. 1 οαπποί νοῦ 

Πηά τοοῦ ἴοσ ἃ οοπιροπάϊμηι οἵ τμοὶγ ου] οοΏ8, δὰ 
{Π6 ΔΏΒΨΜΕΓΒ; ἔοσγ ὙΟἢ Ἱ τηυδί ΓΟΙῸΓ (Π6 ΤΕΔΘΣ ἴο 
16 ψΟΓΚ8 {ΠΟ πΊβο να β. 

62. παρασκευην. ΒΥ {15 ἴογη (Πογ ἀδῃοίοά (δα 
ἄδν ριθοθαϊδρ ΔΩΥ Αραδ οὐ ἔδαβί, 85 ὑοίηρ (δῖ ΟἹ 
ψ ΠΟ 4}} {Π6 ρΓΘραγδί ΟΠ [Ὸγ 18 σα  Θργϑί:ὁη 6 ΓΘ ἴο Θ᾽ 
ϑΟσΟΙΏΡ ἰ8η66, δ66 δὅ0}}}. 1,6χ, 1ὶ ψδβ ὈΥῪ δβδοιὴβ οδ ἰά. 
16 προσάββατον, 458 ἴῃ “611 8, 11. ΟΥ προεόρτιον, ἃ8 
ἔ ῬΠΠοΟ.616. ΤῊ παρασκευὴ, ἃ8 Μ6 ἰρᾶτῃ ἴγοσὰ .[08. 
Αηΐ. 16, 02. θερδη δ ἔπ ηἰπίῃ μουῦγ. [Ιἢ ιοβο. ὦ, 
828. 11 15 υβοα ίογ ϑαέμγάαψ. 

62. συνήχθησαν---πρὸς Πιλ. ΒΟ ΙΘΌΒΠΟΓ ΓΟΠ δ ΓΒ ο0- 
ἐϑεγωμηέ. 1 ρῬγείδγ ψ ἢ Κυϊηοαὶ ααϊδαηπέ αὐ Ῥεἰαξιηη. 
Βυΐ 43, οη [ἢ6 ϑδαρθαί, -ἀαν, δῃα 80 μοὶν 84 ἔδϑιϊιναὶ,, 
(Πόσο σσυ]ὰ θ6 ἢο οοῃνοσδίϊοη δῇ [Π6 ϑαῃμῃδάσιπι, 1 
ἰμογοίογα αβϑϑοηΐ ίο στζοίϊι8. Εοβοῃεηυῆοσ, δὰ Κυὶ- 
ποεῖ, (Πδι Ὀγ (6 ννοΓ8 οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γα 
8ΓΘ ἴο υηἀογβίδηα (6 οἤϊοῖ οὗ 1ῃ6 Ῥγιδβίβ δῃηὰ Ῥῇδυι- 
ϑαῖοδὶ ἰδοϊοη, 0 ρογογιηρα (ἢ15 ὑυδιη 688 ργίυαίο 
οοπδίο. Νοιν  ϑίδησίηρ δὶ βοηθ ἢᾶνα ἱπουρὨῖ, 
1 ἀο68 ποΐ ἄρρϑᾶγ {παὶ ζῆ686 πιο 6 Γ8 οἵ [6 ὅ3δηβμος-, 
ἀγα γογα ρο ]!υίοα ὈΥ͂ {Π|18 σοῃίδγθῃςθ, βίηςα 1ὲ γη) 88 
ησί [οτγϊἀ ἄδῃ ἴο 64}} Ὡροη, ΟΥ τηλκα 8 σϑαπαϑβὶ ἴο, ἃ 

᾿ τηλριϑίγαϊα οἡ (ἢ6 ϑαρρδίῃ-δγ. 
. πλάνος. Α ΝΟΙῪ 5ΓΟηρ' ΘΧΡΓΟβϑίοη, 5: Πρ, 

ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ, 84 ναρϑθοηά, δηὰ, Πποα ἐπα δαὐμηςῖ, 8 1π}- 
ἴοΓ, οἰτθαῖ:: 80 ναρὺβ οἰγοιυϊδίον, ὅζο. [π Αἰ 6η. 615. 

1 [8 Ἰοϊῃθ ἃ ψ 11} θαυματαπώοι, Ἰισρίοτβ. 50 1)10ἀ. 84. 
ΜΖ ᾿ 
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πικρῶς πρὸς αὐτὸν διαθέμενοι, πλάνον τε ἀπεκάλουν. 80 
αἰδο Ρείγοη. 141. “ [909η46 ρέαπὲ ννογοπῖ, Ὠ15ὲ ἃυϊ ἰο- 
ς6}]ο5 δυΐ βοῃδηΐίθ8 ὥγθ 58) [ο8 ργΓῸ Π8Π118 ἴῃ (πἰγΌ Δ ΠΙ 
τηϊτἰογθηῖ ἢ (ἱς, ρῥγὸ ΟἸαθηῖ, 26. “ Ηἰς ΠΠῸ ρέαπις 
ἘΠ ρΓΟὈ 58: 113, ητιϑοβίυ γα] οἰΑγῖο ραβέι8, οἴ α1] οββοῖ 
τοῖι15 ὁχ ἔγαυάθ οἱ πιϑπάδοϊο ἰδοίιι5." Ηοτ. ἔρ.1, 17. 
“ἾΝ 66 86π16] ἐγγιϑ5 {Γν118 ἀὉ[Ο]]6Γ6 σαγαΐ Εγαςο σΓΌΓΟ 
ρ»ίαπιηι." (Ὑεῖ5.) 

. 68. μετὰ τρεῖς ἡμέρας, ἴ. 6. ψΠΠὨη (ἢτ6 6 ἀδΥ8, ΟΓ, ΟἹ, 
“πὰ {πἰτὰ ἀαγ. ΟΥἷ {815 [ἀἸοπὶ Θχαηρ 68 ἃγο ῥγο- 
ἀυσοά ὈὉγ Κυρκε, ϑείδιοίπ, δῃὰ οἴπεγβ. δεὲ ποίθ"" 
Οη 16,91. Γμαεαὶ 1ῃ6 οὸνν5 υῃάριϑίοοί 1ἴ 80, 5 Θν!- 
ἀσπιὶ (8γ8 Ὦγ. Οὐ θη) ἔγοῃ {πΠ6 ποχὶ νϑῦβθ, δικὶ 80 1Ὁ 
95Που ] ἀ θὸ ἰτδῃβἰαίθα ἢ Μαῖκ 8,381. [{18, οννονου, 
οἵ τόσο ἱπιρογίδηςε (0 οὔβοῦνο, νι} Μαικ]λπά, {πὶ9 
τοδί δηηαζιηρ' ἰηδίδποο οὗ Οοα᾽ 5 ργονΙάδηςρ, παπηοῖυ, 
ἸΏ. πγτακίηρ᾽ «.68118᾽5 ργααίδϑι ΘΏΘΙΏ165, ἃηἀ {Π6 σΠϊοΐδ οἵ 
{πὸ πδίίοῃ, Ὀθᾶγ ψιίηθ58, ἰπδῖ, ὈΘίΌΓα ἢ158 ἀδαίῃ, 6 
Πιαα ἐογοίοϊ ἃ ἰνἴ8 γοϑιιγγοσίοη δίϊογ [ἤγθθ ἀδγϑ8. 

64. μήποτε---κλέψωσιν αὐτόν. ΠΟΥ πρῃς 1ἢ6 τγὰ- 
{6 ἔδαγ {}||5, βῖποθ ἃ γα οὗ {ἰπαὶ Κιπὰὶ δαΐ δδομ 
οὐπηῃ6α βεανοηΐθοη ὑθαγβ ὈΘΙΌΓΘ, ἃ5 νν6 ἰδάγῃ ἔγοιη 
Ταοιῖ. Απη. 2, 3890. 80 αἶβο Ηοτγοάοί. 4, 96. 

᾿ 84. καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τ. π. 1. 6. ἰο5ὲ 
(Π6 ψῃοῖα ρϑορὶθ βιου!ὰ δοσοιιηΐ πὶ ἴοὸγ 1ῃ6 Μο65- 
βία, δηὰ ἴἢι18 ἃ βθα το Ὀ6 ᾿α156α. Δηά {ΠἸογὸ πῖρεῖ 
πᾶνο θδθθῇ γϑάβοῃ ἔογ (παΐ ἔδαγ, 1: 9681: παΐ, οἡ ᾿ινὶ5 
ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΟη, βθν ἢὨἰΠΊ86] 1 ΡυὉ]1οἶν το αὐ, ΤῊΘ 
ψοΓ8 ἤᾶνα {Π6 ἃἱγ οἵ ἃ ργονθῖῦ. 856619, 45. 1μι|Κ6 
9, 46. 4 Ρεῖί. 2, 20. (Βοβοημπι. «πᾶ Κυϊη.) 

θὅ. ἔχετε κουστωδίαν. ἴῃ (6 Ιηϊοιρτγοίδιοη οὗ 
(8686 ψογάϑ (Π6 ΟΓΙΟ8 ΔΓΘ ηοΐ ἄρτθοά. ΤΠογα 15, ἰη- 
ἀδεα, δὴ υποογίδι ΠΥ 1η {Π6 ψοτγά ἔχετε, ψ]οἢ δά- 
τη ῖ5 οὗ ἜΠΙΒΕΎΒΈΕΝ εἰἴἢ 6 γ ἴῃ {Π6 ᾿τπηρογαῖῖνθ, οὗ {Π6 
πα Ἰοαῖῖνθ. Μοβὲὶ (οιπηπηοηΐδίογβ ὑγθίδυ (Π6 ἰδίζογ, 

- 4: ἃ. ““γοῦ δᾶνα ἃ ρυδγά ; ιτ156.1{. ΟἈΠΡΡ6]}, ψΒο. 
δάορίβ {Π18 ἸηςΘγργοδισῃ, (Δ Κ65 ἰΠ6 Ἔχργδββίοπ ἰο Ὀ6 
ὯΟ ΤΏΟΓΘ (ἢ ἃ Οἷν}] ΨΥ ΟΥ̓ σγδῃίηρ 8 γοαμοβῖ; 85. 
ἴῃ τποάθγῃ ἰδησιαρθ να 8ῃου ἃ 58γ, “(6 συδΓα [5 δῖ 
γόυγ βουνὶςθ." Βιιΐ (πδ΄ β6η886 ψουϊε γδίῃοιν γϑαιῖτα 
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ἔχετε ἴο θ6 ἴἄκθη ἰπ {Ππ ἐπιρονανυο, Μ ῖοὮ, προη {Π6 
νῆα (τ Ἐπιτγιοιιβ, Εταβιπιιβ, Ναίδῦ. Ἰλοβθηπ)., 
Δπη4 Μαγκ]δη4) 1 ριοίοσ. ὙΠ6 βοῆβε ἴ5, “ ἴδκ6 ἃ 
συσγὰ," ὕὍρου εοἰπαῦ ἱπίογργθίδεοη, ποννονογ, ᾿ 64}- 
ποῖ 6 γοδβϑοηδῦ])Υ ἀουδίοα, υΐ {παΐ [Π 686 ψό6ΓΘ {έο- 
πιαη δοίαίογς, αηα ποὶ Ζιουϊέος, ἃ5 Βοη6 ἤν ΒΌρΡΟΒΘα ᾿ς. 
ψΠΙσΠἢ ορὶπίοῃ, ᾿πάθαά, μὰ5 ὕθθη σοιῃρ]οίοὶν γοίεἰθά 
Ὀγ Οδαιρθο}, τνῃοπὶ 866. 1 σδπηοί, Πού ΘΓ, ἈΡΤΘ6 
νὴ ἢ Πσπὶ ἴῃ βαιρροβίηρ [Π8} [Π15 ψὰ5 ἐὴδθ δαηὰ οἵ Ἐο- 
ὩΔΔῊ 501 016Γ8, ψ 0, ἀπ γίηρ {{|π6 ρτοδί θϑίναὶβ, συδιάοα 
1Π|6 Ρογοΐνο8 οὗ Π6 οιἵογ σουτγί, δηά οἵ νῃιοῆ συαγὰ 
οτίταογναΐπανῳ αἱ τΠ6 ιν ριὉ]1 6 ΘΟ] ΘΠΊ ὨΪ{168 ΤΩ ΘΠ ΟΠ 18 
πᾶ ὈΥ .08. Α. 8, 4. [{ ννα8 γαῖ, 1 σοηςεῖνο, (ἢ6 
ογἰΐπαγῳ σαλτὰ ρἷδοθα ον ΟΡ ὈΓΙΒΟΠΟΙΒ, σοηϑίβί!ηρ οἵ 
ἴοι αιιδῖθγποη8. ὅ66 εσεῖ. 8,8. δὸ Τογί] ]Πδη : 
“4 βρρϊοτο σοηῃάϊταπι πιᾶρπᾶ Π}}Π{8 1 πη ηῺῈ συιβίος οο, 
ἀΠΠσαπεῖς οἰγοσβοάργαπηϊ." 

06. σφραγίσαντες. ὮΘ 564] νν88 ρΥγΟΌΔΌΪΥ {(Ππ6 564] 
οὗ ῥίϊαέο, -ἀηὰ ννὰ8 αἰ χοή ἴο {Π6 ἵνο δῃα8 οἵ ἃ ὕοὸῃ6 
Ὀγουρὶ ονοσ {Ππ 6 βίοηθ. (Βοϑεηπι. δηή Καϊη.) Κυϊ- 
ὨΟ6Ϊ τοίργβ ἴο Ραιΐβθη, ΗθΖοὶ, δὰ Ηδγιηοσ, Οὗ τῃ6 
Ῥδ588ρ68 οἰἰοἀ Ὀγ γγ)ειΞξἰοἴη, (ἢς ΟὟΪΥ ἀρροβιίθ οῃ6 13 
Ὀίομ. [μΔογί. 4, 60. ἐπειδὰν γὰρ προέλοι τοῦ ταμιείου 
σφραγισάμενος πάλιν εἴσω τὸν δακτύλιον διὰ τῆς ὀπῆς ἔῤ- 
ῥιπτεν Μαθόντα δὴ τοῦτο τὰ θεραπόντια ἀκεὸ φράγιξε, 
καὶ ὅσα ἐβούλετο ἐβάσταξε. Το νῃϊοὶ 1 ἠέ, Ραιι84- 
ὨΪΔ8, Θ, 26. σφραγῖδας δὲ ταῖς θυραῖς τοῦ οἰκήματος ὑπο- 
βάλλουσιν. ὅ0ο αἷ5δο ΤἬὭΘορἢτγ. (πᾶγ. Εκῃ. (. 18. οἢδ- 
Γι ςίογΖεβ {πὸ αἰοίγισέξμέ πιαπ ἃ8. Ἰη οττορδίηρ Π]8 
νιΐο, ἤθη ἢ Πὰ5 ροῖ ηἴο 6, ψ ΠΘΙΠΘΓ 806 ἢ 88 ἔΔ5- 
1616 4 {π6 οἶμοβῖ, καὶ εἰ σεσήμανται τὸ κυλικεῖον, Δηά 
ψ Ποῖ πο (Π6 ομρϑοαγα ἢὰ8 Ὀ6ο6ι) δοαέεά. δὸ (6 οἷά 
ἔθ Πονν τη Ρίδαϊς. (βίη. 2, 1, 1. Ἔχ ο αι πη, ““ οὐδίσηδεθ 
(6145, γείδεϊο δηπι πὶ δὰ πη6.᾽ ὅ66 αἰ80 ΤΥ ορῇ, 
(ἰχϑϑαης. 611. δης ΤΖιίΖοϑ, ἴῃ ἰοσυ πη. 15 οιιβίομι 
νὰ 8 ΝΕΓΥ ἃποϊθηΐ, βῖπσθ ψὲ ἤπά, ἴῃ 1)4η16], 6, 17. καὶ 
ἤνεγκαν λίθον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ λάκκου, καὶ 
ἐσφραγίσατο ὃ βασιλεὺς ἐν τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ. 

κ 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΥΊΙΙ. 

[π παγγαῖπρ' {Π6 Πἰβίογυ οὔτ 6 γοϑυγγεσίίοη σ ἢ γίβέ 
(ποτα 18, ὕροῦ 1ῃ6 ψῇοΐς, ἃ βυῇηοιθηΐς ἀρτοοϑιηθης 
ϑιηοηρ {πὸ νδηρε  8ί58. Ὑοί ἴῃ δοηιθ οεἰγοιτηδέαποοϑ 
{Π6Υ δϑοθηι ποῖ ἴο σογσοϑρσηἦ. ΟὐΟ,τοί8 μ88, ψτἢ 5 
151141] ΔΌ}ΠΠ ΠΥ, αἀἰδουδϑοαὰ {ἢ 686 Λαο να δε μν μοιἢ 
ΖοΠΟγΆ ΠΥ δηά ραγιου] εν, ἀπά μᾶ5 βῆθψῃ ἴο ψῆδῦ 
ΤΟΥ ΤΟΆΙῪ διηουηίΐ, δηὰ πον (Π6Υ πιᾶγ Ὀ6 δοσοπηίοά 
ἔοσ, οζσ σουηονο . 

ΗἸ5 ρϑῆθγαὶ γϑιηδγκβ Ε Ψ1}] ΒΡ] Ιη--- ἹΠοτα 15. 
ποίηρ ἰῃ 16 παγγαίοηβ οὗ [6 Ενδῃρο  δί8 ψῃ]οἢ 
διηουηίβ ἴο ἀρϑοίυίο αἀϊυογοίέν. Ι6 ΟἾΪΥ βειηίδησο 
ΟΥ̓ τ 15, ἰπαἰὶ δοῆη 3,4γϑέ ἡδιγαῖθϑ ἢ15 οσῇ δηὰ Ῥοίθγ 
σοίηρ ; ῃ6η τπ6 (πϊηρ5 νηοῦ Μάτν Μαράαδίθηθ μδὰ 
Β6θη, {πουρῇ {παὶ (Π6 οτγάδγ οὗ {π|ὴῖὶι 88 ἀϊβδγθης 
ἌΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι {0Κ6 24, 22---4. Βυΐ (Π18 ἢδ5. ΠΟ 
γγορῆς ψΠΠ πιθ9 ῃο Κηον ἐμαί, πΚα οἴΟΓ Δ Πη8}|8(8, 
1ἢ 6 ΕνδΏρ Θ᾽ 1ς8] ΟΠ68 ἀο ποῖ Αἰ νγϑυ8 γϑϑίγι οἵ {Π Θγηβ ον 68 
ψ ἢ 800 ἢ; ΠΔΓΓΟΥ͂Σ 11π||18 48 ἴ0 ΟἾΪΥ ΠαΙγαίθ ἢγβί 
ψῆδὺ οσουττοά. ἢγβί. ἴῃ 8}} ἃπη813818 6 ΤΥ πᾶ 
ΤΏΔΗΥ πρωθύστερα, ΤΔΙΥ προλήψεις, ΤΠΊΔΩΥ ἐπανόδοι. 
ΝοΙιΠοΥ ἀΙἃ Ψψοῦη, ἀσνιαίθ ἴτοπι {πῸ πϑίυγαὶ ογάοε 
ψΠουΐ σοοά σαι86. 1611 ἢ6 ον ον βρῃς ψ Πἢ 
ΤΠΔΠΥ ψουϊὰ ἤᾶνα Ὀ66π ἐπα ψαῖρμΐ οὗ ἔδιηδὶα ἰθϑιϊ- 
ΠΊΟΠΥ, Οἡ δοσουηὶ ΟΥ̓ {π6 ᾿πη ΘΟ ν οὗὨ Ἰπάρτηρῃς 
9114} δἰἰγραϊορα το {πΠ84| 586χ. Τἢμ8 (6]81.5 τῇ (ἢ 6 
ΘΟΠΙΓΟΝΘΙΘΥ ΜΠ (Π6 ΟἸγβιϊβη ΑΡροϊ]ορδβί8, ἀδχίοτγ- 
Οὐϑὶγ δ παρβὰς. ἴπ6 ἴογος οὗ {818 (6ϑποηγ, δηα Ὀαϑίονϑ 
οὔ Μϑγγ Μαράκδίθπο ἴῃ6 δρρα]δίίοη οὐ γυναῖκα 
πάροιστρον. ΤὨρτοίογα Φοῆη ἢανίηρ ἰο ἰγεᾶΐ οὗ ἃ 
πγοϑί ΤΠ ΟΠΊΘΠΐΟΙΙ8 Δ Η81Γ, αὲ οὔσα ρογίδοι Υ συ δπά 
γεῖ αἀἰδοι οὗ Ὀ6] τοῦ, 6 ρᾶνο5 {πΠ6 ψἂὺ ἔογ {Π6ῚΓ πδγ- 
ταῖϊοη, Ὁ 18 οὐ δπὰ Ῥείθι᾽β (βου: δηά {πθη 
Βανίπρ' ἰδ! ἃ {Π|8 οι ἀδίϊοη Π6 δή ἀ58 {πὶ οὗ {Π6 ᾿πέδ- 
Υἱοῦ 86χ.᾽ (Οτοῖ.) ὍΤῇθβα ορβϑυνδίίοῃβ πηὰν 56 να ἴο 
βῆον, (Πα 88 {Π6 ΒἴΟΥΓΥ 158 5:108[Δη{14}}ν οὐ δηα {6 
8816 ἴῃ 4}} (ῃ6 ἔοι ΔΑΠΠΔ]15[5, ἐμ σ παγγαίϊνοϑ βμοι ἃ 
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ποῖ ὃ6 Βίυπ] ΈΒΙΥ δοέ ἦπ ορροδίξϊοῃ ΘΠ 6 ἴο δηοίδοϑγ, 
θυΐ οπιρ!ογοά ἔον {ΠῸ τηυτυδὶ ΠΠΠιϑιγδείοπ οἵ }}. 

Οὐ (ἢς ἀϊβουδβίοη δηᾶ δα)αβίμηθηΐ οἵ γηϊμιξο ἀ8- 
σγθρδησίθβ, {Π6 ΠΔΓΓΟΨ [1η}15 οὗὁὨ Υ ριθβθηΐ ρίδη νὴ 
ἢοΐ ρογιηηϊ πὸ ἴο ἀνγοὶ. ΒΒ 1 πηυβῦ οὔβογνο, {Π|41 ἴῃ 
ϑυς ἢ ΘηΘΌΙΓΙΘΒ ναἰυδῦ] 6 ἀββιβϑίδησθ την 6 ἀογινοά 
ἔτοπι 6 δουία δης οτὶρὶπαὶ τοδικβ οὐ ΕΓ υπηυ8. 
ΤΊθβ6 τη ΟἰἰἸβογορᾶῃοῖθ85 8.6 δχαρροσγδαίθα ὮΥ ἃ 
σογίδ ἢ δηΟΠΥΠΊΟΙΒ νυ ΓοΓ, ψἤοϑα ἔγαρι)θηῖϊθ Ψ6ΓΘ 
οαϊοά ἀρουϊ ΗΠἾΥ γοδγϑ Δρὸ ὈΥ 1,οβϑίησ. .ἕ [{ 5668 
ἴο ἢάνα θδ6δη ἢ15 841), [0 ΤΠΓΟΥ͂, ΠΠΟΟΓΙΔΙΏ δηα ἀουβὲ 
ον Ὺ {ἢ Μῇο]6 οὗὨ {15 ᾿ιἰϑίοσγΥ. Η138 ἀγριμηθηΐβ ψ6Γὰ 
ἤονανοῦ Ζοδϊουϑὶγ, δηὰ ϑι:ςοΟ55 }}ν, τοδιϊθὰ ὈΥ͂ 
Ἰ)οοάουϊθιη,, 1,658, ϑαιηΐογ, ΤοῦΌΪοσγ, Μδϑοβίυβ, Μι- 
οἴ86}15, Ρ]οββίηρ, ΕἸσπῆογη, Ηδγάοσ, δηάὰ οἶποιβ. [ὲ 
15 οὐβϑογσνϑά Ὀγ τ οβρδοῦ (ἰπ 8 Θχοϑι]θης Ῥτγοϊιβι8 
ἄς Εοπίϊδιι5 υη 46 Ενδηρο ϑιδθ 5088 46 ΓΘΒΌΓΓΘΟΓΟΠΘ 
ΒΟΠΉΪΩΙ ὨΔΡΓΔΙΊΟΠ65 Παιβογυηΐ, 76ηφ, 1798, 410.) 
(Πα (ἢοϑ6 ἰἰβογορδηοίθβ ἃγὸ ἐγ Πρ, δια ποί ὈῪ ΔΗΥ͂ 
ΤΩΘΔἢ8 ΟὗἉ βιιοῆ τηοιηθηῖ 848 [0 γΓθησογ {Π 6 Ὡδγγαίοη 
ἀησοΓίβ!η, δης βιβροοίοά, ἴο ἀσδβίγου, οὔ ὄνθῇ αἰ πη] 15ἢ 
[Π6 στρ} οὗἨ (Π6 Ἐνδηρο] 518 ; θυ γταίῃογ βεγνό 
ἴο βίον πον Θχίγθοι θῖν δίυάϊοιιβ ΠΟΥ ψ σα οὗὨ {Π6 
ἐγαῖ, δηα ἢον οἰοβοῖγ, δηα ὄνθη δογμρμίοιίν, (Π 
[Ὁ] ον ἃ ἔπος ἀοσυμηεηῖβΎ. Ηδ ἔπι ΠΟΥ οὔβογνθϑ, 
ἀπὲ οδοῖ Εναμ ρα ϑῖ τοἰαἰθα [Π6 (ΠΠρ’ ἴῃ Θχαςεῖν [6 
88Π|6 ΨΑΥ 885 ἢ6 Πδὰ ἢγβί ὑθβθη Ἰητιηθά, δηὰ ἰεά ίο 
δόίενο, τἰΠαἴ ἰξ ἰοοκ ρῥίαςθ.0 ὍΤηδὶ Μαίμον δηᾶ Ψομη 
ἱπάθοα 8ὰνν ν ἢ {Π6]γ σὴ ΟΥ65 «6811 τοϑίογοα ἴο 
ἐδ, οἡ 116 ἄδγ οὗ ἢ γϑβιιγγθοίίοη : Ὀυΐ {πὶ οδοἢ 
τοςοινρα τῇἢ6 ἥκοι (ἀὴρ οὗ δὴ ὄδνθηΐ 30 ψοηογ }} 
ἔγοπῃ (ἢ6 ψοιηθη Μᾷο ἢδα ργοσθειϊδα ἴο (ἢ δϑρι ! ςῆγα. 
ΤῊ Δροβίῖεβ ψϑγα ποΐ, ου {Π|}68 δϑυὶγ ἀδνη οἵ {Π6 ἀδν 
οὐ ψ ἢ ςἢ ΟΠ γιβὲ Ππδα γίβθη ἴγοπι (ἢ6 66, ραίῃογοα 
τοροϑίποῦ ἴῃ ομὸ δηὰ [86 88π16 ρίδοθ, θυΐ βαραγαίθα, 
δΔηα ἀϊϑρεγβοά ἴῃ (ἢ6 νϑγίουϑ φυδγίογβ οἵ Ψ6 γι 54} 6Π|, 
δηἀ ἀϊνιἀοα διηγϊάθϑε {ῃ6 λοϑθρίξέα οὗἨὨ την ἐγ θη 8. 
Ηρφηςος Ματν Μαράδ!οπε παγγαίθα οἷν το Ψοδη δηά 
Ῥρίδγ ψηδὲ 5π6 [δὰ [6.86] ορβογνϑᾷ δἱ {π6 βθβρι οῆγο. 
(οῖι. 0, Φ0.}ὺ Α5 ο΄ οέδον Αμοϑ1165, 8ὴῆ6 ὨΘΗΠΟΓ 
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Αῖ (Πδὲ (π|6 8ανν (6 πῈ, ΠΟΥ σοι] σῖνα ἐπ6πὶ {Π6 ἔπ 
[ογιηδίϊοη οἵ {π6 Ὀοᾶγν οὗ {π6ὶγ 1,ογὰ Ὀοϊηρ ἰάκοη 
ἔγουι [6 βαρυϊοῆῦγθ (χη {π6 σοπίναγυ, (Π6 ψοϊηθη 
ψοηΐ ἰο (Π6 Δροβί68, βοῖῃβ ΟἿδ ἃΠα 8016 δηοίδοσ, 
Δη4 γοἰαϊθά ἴο {πθῖᾶὶ ψῇηδῖ ταν Πα {Πποιηβοῖνοβ β66ῃ. 
(ΜΙ ἷς. 28, 8,9,10.) Ηρησο 1τἴ Παρροηθα {παῖ σογίδιη 
αἰγουπηϑίδης68 βΒῃου]α θ6 οπ!6α ὈΥ 8οπλ6, δηὰ ΟΥἤΘΓΒ 
ΒΥ οἴδπεγβ. Εογ {{|| ψοπηρῆ γοϊδίθα (6 {πιηρ Ἔχδςοῖν 
85 (Π6 Υ δά οὐβογνεὰ 10, δι ἰῃἢς ἀϊυογδίξϊος ὦ εἰγοιιηι- 
δίαημοοδ ΔΙΌΒ6 ἴτοῃ Πογο νϑῃῆρπιθηξς σοιπηιοίίοη οὗ 
τϊη, σγθαῖθγ οὐ [655 δα 6, ΟΥ Θνθῇ ἔγσοπιῃ ἰδ Δ η- 
(80 οὗ (6 νοηηθη, νἢο, Πρ ΜΠ ἰΓοιοοῦγ, τοϊδέθα 
ἐπ φνθῃΐ Πα ΒΟΪΥ, δηκἶὶ ροΥΠΔ05 (48 18 (6 οᾶ86 ἴῃ 4]} 
νϑῃθιηθηΐ σομπηπιοί 0ῃ8 ΟὗὁἨ τη] 4} ποΐ νϑΎῪ Ῥοδσβριοῦ- 
ομϑῖν. Παί (6 ΑΡροβι65 ρϑγῇδρ8 σοπιραγεά (Π6 ΑἸ 
ἔογθηΐ Ὠδγγδίοηβ, ἃηἀ πηϑδηΐ ἴο γεάυςεα (πθπὶ ἴο ΟΓΩΘΓ, 
Πα δβοοσίδιη ἰἢ6 Ὄχδςῖ τ ἢ, δϊεγ {Π6Υ πϑὰ πηορὶ 
ἰορείῃοσ. Βυΐ ψἤρη (ἢ γϑέ ρθγϑοῃδ!] ν οχὨιριοα 
ἢ] 86} δἰῖνα ἴο 6 πὶ νυ ἤθη Δϑβϑιῃ [66 τυρϑίμοσ, δπά 
ΟἸθαυν σοηνϊησοα δ ἐπαξ ἢ 88 ΓΘΆΠΥ τίβθη ἔτοπι 
εἰ ἀθαά, (μον Ῥοίονθα, ηοῦ 80 σε ἢ οἡ δοοουηΐ οὗ 
1Π6 ἀΞϑθνθιδί!οηβ οἵ {Π6 ψοιηθη, αἱ θδοαυβο Ποὺ μδά 
{π6η ΜΉΗΠῚ {Π6ῚΓ οὐ ογοβ ΘΠ 614 {Π6 1,ογά τγοιυγηοά 
ἴο [ἴ8. Υοῦ {|16 παυσγδίοῃβ οὔ 6 ψοταθη, Ὀγ ΨὨοπη, 
ἃ5 1 ΨψοΓο, (Π6 ἤγϑυ γὰγβ οἵ ἰ'ορα ρσἰδισθὰ οὔ {πεῖς 
τὴ 148. πον ν Γ Ἡπρογίθοίϊ δηα σοηἤιβρα (ἢ 6 Υ ταῖρῆξ 
Ρε, βθειηθα ἴο [θη ψόσχίῃγυ οἵ, [5 ΕΠΠρ’ ΓΟ ΘΠ ὈΓΔΏςΘ, 
δῃὦ σοηβθαιθηΐὶν {ΠΥ σοτηπ 64 {Ππ6π| ἰο ψεΙηνσ.᾽" 
(τ ϑρδοῇ.) 

ΨΈΠΒΕ 1. ὀψὲ δὲ σαββάτων. Κτοῦθ, ἴο ψν]ιοπὶ 
(Δῃά ἴο (άβδι0. ἔχθγςο. Απερ. 6γῷ, 5644.) {86 
5] σοοοάϊηρ σοτηιποθηΐαίοῦα ἤᾶνα ὕδθι τσὶ ᾿πἀοδίρα, 
Οὔϑογνοϑ, (ἢδι [6 ΟρΙΠἸοη5 οὗὨ ἰϑαγῃρά ἤθη, οὐ {{|18 
Ράββαρβ, ἤδνα Ὀδθη 80 νἉ ΓΟ 8 ἀπα σοηί(γδαϊοίοτγυ, {πᾶ 
8008 ΨΘΓΘ δνθὴ δδϑίζου ηκηονη. 7μδῖΐῖ ἔΠ6Υ Πᾶνα 
δομσἠέ ομέ δὰ ἱπέγοαμοριί τΔῊν τότε αἰ συ 168 
[Π8ῃ {πῸν ἰουηά : δηὰ {πη Κ8 {Π6 νογάβ οὔ (ζαβδυθοη 
ΨΟΙῪ ΔρΡ]ΠΟΔΌΪα, “ Π|υά δηϊπιδανοτγίο, ἀοςίοβ νίτοβ, 
ἀιιπὶ 1η βοῖγρο ποάμπι φαφγαηΐ, ἀτη Δ} 1615 ᾿ην ἢ 8 
αὐϊ τοίου ἀδηΐ, ἀρϑαγα ββίτηᾶ απ 8416 β'η6. ΡυΘΔΟΓΟ 
ῬΓΟΠΙΠΟΙΆΓΘ, ἃ6 ρΘγβθρα ἃἀ {Ππϑίταηάα, αιιε Ρυΐδηΐξ 
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6386 ΟὈΒΟΌΓΔ, 86ρὶ8δ δίγαπηθηΐιπὶ Δα 6 6." Κυρθβ 
1{Π6η ῥγοσθϑάβ ἰο ἀδίβι! ννῆδί ᾿)6 σοῃσθῖνο8 18 [Π6 {ΓῸ6 
ἱπτογργοίδί οη οἵ 16 ραββᾶρθ, ἴῃ Ψ Ὠϊςἢ ἰ6 88 6 θη 
ΓΟ] οννοὰ Ὀγν 41} {π6 »α8[ σοτηπηθηίδίογϑθ 5:η66 }15 {Π1Π6. 
᾿ΟΨὲ σαββάτων, 58γ8 ᾿)6, ΒΙσῃ 65 αὐέεγν' [Π6 βα Ὁ διἢ, ΟΣ 
85 Μδγκ πῆογα ἀϊβι ΠΟ. Υ ἜΧΡΓΘ5865 [{ διεγενομένουν τοῦ 
σαββάτου, ῇοΓα ψ6 πλιϑί υ) ἀογβίδηα [ἢ 6 Βα 4 (ἢ -ἀΔΥ, 
ψ ἢ ἢ 6 8ιι08οαιθηῦ ἢϊρῃί. ὅοὸ Τπυσγά. 4, 98. τῆς 
ἡμέρας ὀψὲ ἦν. ΡΙιΐάγο ὀψὲ τών βασιλέως χράνων. 
Ῥμιοβέγ. ὁψὲ τῶν τρωικῶν, ροδσί. ῬὨΙ]οκβίΓ. Ψ΄. ΑΡ. 4, 
18. ὀψὲ μυστηρίων, ρεγαοσέϊξ ηιψδίογ δ. ΧοΠορΗ. Η 81. 
2,1, 14. τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν. 1.5. 7, 8. δογμηι ογαΐ 
ἰτοϊ. δὅθ6 Ατηηοη. 6 τῇδ  οὔϑοτνο, ἴοο, {Ππ8| 1η {Π6 
{νο- ἕο] ὰ 5ἰμηιῆοδίίοη οὗ σαββάτων, ψὨϊΟΝ δὲ {Π6 
Ροριηπηίηρ οὗ 1}}18 νϑγβα βίδηβ [Ὸσ (ἢ6 βαρ ΔΙ ἢ 156], 
υυΐ 7ι8{ αἴϊευναγαβ ἔογ ἠοδαάοπιαϑ ἃ 66 Κ (885 σαββ. ἕον 
ννοαῖκ ἰ8 νϑΥν ἴγθαιθηΐ ἰπ ἐῃ6 δογρίιγοβ, οἵ ψῃϊοὴ 
ΘΧαΏΡ68 ΔΓΘ ργοάυοοὰ Ὀγ Καθθ5), μιᾷ σαββάτων 15 
{86 ἢγβέ ἀδν οὐ ἴῃ6 νεῖ. 80 186 Ηερ. ἽΠΕ (ὼσ 
πρώτη, ὨυΙΊΘΓΑΙ (ῸΓ οτγαϊηπα]. ΤΠῸ Ἐρυρεδη8 δηά 
ΟΠ άθδηβ σα] δά της ἤγβε ἀδγ οἵἉ [Π6 ψϑοκ “ ἐαν φηε. 
ΤῊΙ8 Ηοῦγον ᾿ἀΐοπη τνὰ8 βοιηθίπ|68 δἀορίοἀ ὈΥ 186 
ϑορί. Ιητοτρσγαίογβ ἴῃ θη. 18, 13. Απὰ 80 {6 Ἀδϑ- 
Ο᾽η]ςαὶ νυτιίογθ. ΝοΥ 15 {{||5 ἰἀϊοιῃ ψι του ΘΧΔΙΏΡΪ6 
'π πιοάογη Ἰληρυαρθδ, δηκὶ, διηοηρσδί [Π6 τοβῖ, ουγῦ 
ον. Βοἰδῃά ηιοΐε5 Π)1ο(. δῖο. μίας τεσσαρακοστῆς. 
0 δῇ Γᾳ. ἀ6 δ΄δη. ὅ. ““΄ἴηο0 οἱ οσἴοροϑβιηο :"---δὴ [ἤϊοπ 
480 ἴπ ρογροίυδὶ 156 1Π ΟἿΓ ΟὟ") ἰδηριάαρα; Ὀυς [ἢ 8 
ΘΧρΓ ΒΒ 0ῃ, ἃ8 096 αν οἷρέψ, [οτιὴβ ἃ εοπιρομηα Μοτᾷ, 
οἵ νῃῖοῖν ἴῃς ἰδιίον ρᾶγί ΟἾΪΥ 18 βιιβεαρί ]ο οὐ ἱπῆοχ- 
ἴοη. Βυῖ {18 ἀο658 ποῖ δχδοῖίν σοσγοϑροηα ἰο {Π6 
»}γοϑοηέ ἰάϊιοαι οὗ Μδιθνν,  ΠΙοἢ 18. πηοιοὶν ἃ Ηες- 
Ὀταῖβϑη). ΓΓΠΘΓΘ 15 ΠΟ ἀἸδογορᾶηον θεΐνθθη {18 δηὰ 
{ΠῸ ἐΟἸ ον ηρ Ρἤγαβθ, τῇ ἐπιφωσκούση" θὰ  {Π6 Ἰατίοτ, 
Δη ΡἰΔΙΠΟΓ, 15 πιοδηΐ ἴο 1ΠΠι8ἴγαία {Π6 ἔὈΓΠΊΘΊσ, δηά {Π 6 
ΤΏΟΓΟ ΟΌΒΕΟΌΓΘ. 

1. τῇ ἐπιφωσκούση. ἤδγα ἴῃ6Γ6 18 δὴ 6]}1ρ818 Ὀοίἢ οὗ 
ἡμέρᾳ δηὰ ἅμα ΨὨΙΟΝ 15 ΒαρΡ!6ἀ ἴῃ Ηφοτγοάοί. 8, 86. 

ἡμέρᾳ, διαφωσκούση, ἩὮΘΓΕ 866 Α] Κη. δηά. 
695856.0. δὸ Ροΐγ. ὅὗοτι τῆς ἡμέρας ἐπιφαινούσης. 
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Ὠϊοά. δὶς. 18, 18. τῆς ἡμέρας ὑποφωσκούσης, ΜὮΘΓΟ 
866 Ἦν α55ε]. Ηογοά. 9, 44. ἅμα ἡμέρᾳ διαφωσκούση. 
Τῇ νογὰ 15 8814 Ὀγ (ὐδβαιίοι, ἔχογς, Ἀπὸ. 410. 
ἴο δ6 τιϑ806 ρτοροῦὶν οὗ (η6 ἤγβί δρρϑαγὶηρ οἵ [6 
Βοάνθηϊν Ὀοάϊ68, Θβρθοδι ν ἰἢ6 8:.1ὴ πὰ πιοοῆ. ὅῸ 
Ζοῦ. 831, 26. ὁ ἥλιος ἐπιφ. Βυϊΐ [ΐ 15 υδβθα 4͵80 οὗὨ {Π6 
ἄαν, δῃὰ {Π18 ρῇγαβθα ἤθσγθ 510}1Η65 (ῃ6 ἤγϑι ἔδιπέ 
βίγθακ 1πα!σδίηρ {Π6 Δρργοδοὶ οὗ {πὸ ᾿Ἰπογῃηϊηρ." 

1. ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία. 
Οἡ {818 ραββᾶρο (γι αβῦδος (1η {π6 δρονο- τη οηοηοά 
Πι5βογδι 90.) ἢδ8 [ἢ 6 ΟΠ] ον ηρ᾽ Γοιηδγκβ: 
«Τὸ Μεαίίπον [ἴο86 ψοπιθη πδα ὑτουρῆί τῃ6 ἢγβε 

ἀΐηρβ οὗ {Π6 τοβυσγθοιίοη, Ψῃο0 οἡ Μᾶγν Μαρσάδ) θη 8 
μιαϑίοπιηρ τηἴο {(Π6 οἱἵγ ἰο δίς! Ῥοῖογ δῃὰ Ψοἤῃ (566 
οὔ νϑῖ. ὅδ.) δὰ τϑιηιδιηθά δ (η6 βαρυΐϊοι γα, δηὰ ἢγϑέ 
866 η ἴΠ6 δηρεῖ, δη (Π6η Ὀοῃο] ἃ ἰἢ6 Τοτὰ δίμπιβο!ς 
Νον {Π6 ἔδει {πδὺ ΜΑΓΥ Μαράδίθηθ ἢδα 1η [6 ΘΑ Ὺ 
ἄδνη, ἰορσοίθογ τς (Π6 τοδί οὗ [Π6 ψοπιθῃ, ρῸπα ἴο 
τς βΒϑρυ]οῆγο, οδπιθ ἴο [πΠ6 Κπονϊεᾶρο οὗ Μαίδον, 
θυῖ (δὲ 816 δῇἴογνδγαάβ βοαραγδαίθα ἤθγβοὶ  ἔγοπι τἢ6 
ταδί, δὰ νγὰβ ποί ψ ἢ (Π6 πη, δ η «Ψ06808 Δρρεᾶγεά, 
δηὰ δἀάγεββοα {Π 6 ; οἵ ἐλαΐ 6 οἰ Π ΘΓ νγα8 ἱρῃογδηΐ, 
οὗ {πουρῇϊ 11 Βοάγο ον ψόγίῃυ οὗ πηθπίοη. [{ ἀρΡΡρθᾶΓϑ 
{πα΄ (πΠ6 πνοχηδη Ψῇο ἤγβι δὰ ρ]ααάοηοα Μεαίίίιον 
ψ1}} δας ἢ Ἰογία! ἀρ ( ποπὶ γὸ ἸΏΔΥῪ ΒΌΡΡΟΒα ἰο 

π' ΤῊ [8 ἱπάθρά {Π6 ὄχϑοῖ βεπβα οὗ ἄαψ, Ὑῃοἢ 8 νν6}} ἀογίνοὰ 
ὉγΥ Ἡ. Τοοῖΐο, ἔγοπι {π6 Απρ]ο- ϑάχοη δαᾶχιᾶῃ, ἰμοσεοογε, οἵ ἡ ΒΙΟἢ 
ἄατπ ἴα θὰ [Π6 ρϑβίὶ ραγίίορ]θ. ὍΤῆθ 1 αιίη αἰδξ, 1ῖ8 ΡΙ δ οὗ ἃ 
ἔτος οτρίὶπ. ΤΠα δχργθββίοη, “6 ἀδγ ἀδνυβ,᾽ 18 ξιωὰ ἱῃ οὐγ 
οἷά ἘπρἸ 5 ἢ τυ ΓΒ, 88 αἰδὸ 1Π6 βιυδείδηϊινα ἀαιοίπρ. 80 Ὠῖνοβ δηὰ 
Ῥαυρετῦ, “1 ἴῃ ἀἰατοίηρ πὰ βργυηρυηρ οὗἩ ἴῃ6 ἀδγ." Τῆε ατ. 
ἡ ̓έρα 8566 Π|8 ἴ0 ΠΟ0Π16 ἔγοΟΙΏ ἥμερος, 1618, ἰ. 6. ἴῃ πη !]]ὰ αἴης (1), 
ὙὮ6Θη (ἢ 6 δυη υ8ὲ ὈΘρΊη5 ἴ0 ἀαῷ δηὰ ρθαρ δῦονε 116 ἢοτίζοη. 80 
ΔΪδ0Ὸ "ΟΥΟῖυ, ἨΊΟΥΤ, δὰ »ιογπίηρ, γα 8}1 ἴγυγ, ὉΥ Ἡ. Τοοκο, 
ἀετινοα ἔγουι ἴΠ6 (Δοίῃϊς δπὰ Δεῖν θαυδη ΤΊΘΓ-ΡΔΠ, τρϑύγ- δῆ, ἄσ. 
ἴο ἀΐθραδγβε ; ἀθηοίϊηρ ἴπ6 αἀἰδρογβίηρ {ἰπ|6, ἤθη ἴἢ6 ἀδγκηθββ 18 
ἀϊδοιὶραϊεὰ, Τπυβ Π Ηδοῦ, ΞῚἽΡ δνθηΐηρ, ἀδποίθβ {Π6 πεϊσίπρ ([1π}6). 
58ο ἴῃ 116 “1,6 οὗ ουτ 1,δάγ" (6ρ. Η. Τοοῖο), “ὙΠ πίρῃξ 5 
Ῥαδββοά; 1ο, {Π| νιογόῖυθ στδυβ, ἫΝ ̓ ς ἀαωείλ."" Απὰ δραίη, “ ὕροι; 
8 ἩΓΘΙΟΠΘΒ ἴῃ {ΠΠ}6 να]α οὔ βούγονϑ, δπά 1 οτάθ, ἀο ἄαιτυε ἰ[Π6 ΠΟΙΥῪ 
εἰδάθ γμιογοιυε."" ΤΊο ΗΘΌ. Ἵπῷ πᾶν 6 σοπιραγοά ψ ἢ τΠ6 Δηρ]ο- 
ϑάχο ρίονιμηρ, πὰ [ἢ Θοοιςβῃ ρίονείπρ, ἱ. 6. 1ῃ6 σταγ ρίοοπι οὗ 
πιογηΐπρ. 
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ἤανο Ὀδ6οη (6 τὴν ἄλλην Μαρίαν, Μαίίῃ. 28, 1. οοἴ- 
ρΡᾶγοὰ στ Φ7, δ6.) Παὰ ᾿πάδοά γοϊαίθα, (πὲ 3}6, 
ΠῚ Μαγν Μαράδίθηθ (πὰ βοὴ οἰ θ 8, ψῃοβ6 
ὨΔΠ1658 5ἢ6 566ΠῚ5 Ποῖ [0 Πᾶνα ᾿ῃΠ6η{10η64}))ϑ, Δα ρΡὍΠΘ 
ἴο ἴπ6 βϑριυ! οῆγα ; θὰϊ 816 οηιέέοά ἴο 16}} Φοῇηῃ δηά 
Ρείογ οὗ [6 ἀοραγέμγο οἵ Ματγ Μδράλϑηδ ἔγοπι (Π6 
ΒΘρΡ. Ϊοἶ γα ; (ἢ η υϑίηρ ἴ[Π6 ρέωγαί, 58η6 ρτοςσοαθδα ἴῖο 
ὨδΙΓαῖΘ δὶ ΠΔρΡΡΘηΘα δἴζογ [Π6 ἀοραγίυτο οὗ Μαγν 
Μαμράκαϊθηθ. 

1. θεωρῆσαι τὸν τάφον. το! ΜαΙκ δηὰ Τὰκο 1( 
ΔΡΡΘΑΓΒ {Πα ΠΟῪ ψψοηΐ [0 8668 ὙΠΘΙΠΟΓ (Π6 Βαρυ ]ΟἢΓΟ 
ΨὙῈ8 ΔΟΟΘ55106, 1ὴ οτάθγ {πὶ ΠΟῪ τ]ρῆΐ δηοιηΐ [ἢ 6 
μοάγν. Τῇ!8 ἐνταφιασμὸς νγχἃ8 ᾿πἀ 664 μομαΐψ ρογίοιτηϑα 
δείογο τῇς Ὀοάΐθ8 οσγα σοτητ6ἀ ἴο [Π6 Βαρυ] οἢτα. 
Βυὲ τη ἐλ σαδο, ἴπ6 ἢαβίθ οὐ {Π6 ππογαὶ ἢδα Πθ66685- 
ΒΑΓ Ῥγονοηίθα (Πϊ8 οὐβογνδῆσθ, ψῃϊο {ΠΟΓΘΙΌΓΟ 
πον γοῃιδὶ Πα ἴο 6 Δοσοιρ  18η64. (ατοί.) 

4. καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος ΚΚυριοῦ. 
Ηδίητη. δηὰ (Ἰογ. ἰηΐογργοὶ ἃ οομομβδίοη οὗ 1ῃ}6 δ1Ὁ 
ψ (ἢ (Πυπάθγ: δηαὰ (ἢθν {6}} ιι5 (Παΐ συσεισμὸς 18 80 
8864. Βαί {Π158 Ψ1}} ποῖ ῥτονα {6 86η86 οὗ {Π6 δέπιρίδ. 
Μαγκ]δπά ψου]ά ἴακα 1{ ἴον ἐγεπιδίϊηρ, οὐ ἔδξαγν, διὰ 
ηαυοΐο8 Ηδεγοῆ. σεισμὸς, τρόμος. ῬΏΠ]ο Ψψυά. τρόμος τε 
καὶ σεισμὸς πάντα αὐτοῦ τὰ μέρη συνεκύκα. Βυῖ ἴῃθη 
11 18 Δοσοιῃρδηϊθα ψ] ἢ τρόμος, ΠΟ φμαίξῥεα (ἢ6 
μοϊάηθ88 οὗ {6 ρῆγαϑθ. ῬΆΉΠΟ 158, ΠΚ6 ἢ18 Ῥγοίοίγρθ, 
ΡΙαῖο, ἃ νϑσγ ἤρυγαίνθο, δηα δἰπιοδί ροορίϊοδὶ, Ψ ΧΙ͂ΟΣ, 
Δηά {Πογϑέογο 18 ποῖ σοϑά δ ΠΟΤ ἴῃ ἀδίογη ηἱηρ 
[Π6 86η86 οὗ βιιοἢ 51:Πρ0|6 ΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 85 ἰδὲ οὗ οἱὗῦ 
Ἐνδηροὶϑί. Μαγκίδηα βαγ8, (δὶ οὐ {18 βθῆβθ οὔ 
σεισμὸς, 6 ΓΟ ἃΓΘ ΏΠΌΠΊΘΓΑΌΪῈ ΘΧΑΠΊρΡ]68. 1 Πᾶνθ 
ποῖ τηγϑβοὶἐ πηοί "ἢ οη6 1ηϑίδηςα οὗ σεισμὸς ΒΔ] ηρ’ 
αἴοηο ἴῃ {{π6 56η86 ΟΥ̓́ΤΓΟΠΠ]]ηρ' δηα ἔδαγ. Νοῦ τηυϑί Ϊ 
οὔϊΐξ ἴο σϑῆβϑιγο [Π6 (οΠΊΘΓΙΥ οὐὗἨ ὠσογίδιπ ΟογπΊδη 
ὙΠοοϊορίδη8, ψοῸ ἢᾶνα νοηξιγθα ἴο πηαϊῃίαιπ {ἢδί 
{Π6 δηροὶ νγϑ ποέ ἃ ρϑύϑοη, Ὀυϊ ἃ ἐλέη, ὨδιηΟΙγ (86 
Πρπιπίηρ, οὐ [Π6 ἤδπ168 ὙΠ} ς ἢ] ΒΟΠΊ ΘΕ ΠΊ65 ΔΟΓΟΠΊΡΔΠΥ 
ΔΏΥ Θαγίἤαια ΚΘ; ΠΔΥ ανθῃ ἐδθ ραγίφμαΐο ᾿ἰ561} Τ]ΔῪ 
(μον ἐπιηΚ) Ὀ6 δεσοιιηϊοα 8δη απηρεοὶ (845 {π6 ρΐαριιθ ἢ 
1ῃ6 {πὸ οἵ Πάν] 18 «4164, 2 δα. 92:, 16. Βυῖ 
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{μι 15 ἃ ροοέϊςαϊΐ, ἀπὰ ΠσΉΪΥ "αι πέδυο ρἶιταβο. ον 6 
{Π6 ΓΟ 18 ΟΠΪΥ ΠΑΓΓΔΙΙΟη ἴῃ ἴἢ6 ρῥ[αϊησθϑί ἰδησιιαρο : 
θ6581:468 1Π6 νοτάβ ψῃο ἢ [ΟἸονν οἰθαῦὶν ᾿ς 186 
γεγβοηηἰϊέν οἵ (ἢ 8 ἀπρεῖ. ΤΠουρῇ ᾿ηἀδοά {Π6 ἀῦονα 
ὙΓΙΓΟΓΒ ΓΘ 50 (ὯΓ σοῃϑίϑίθης ἃ58 ἴ0 80 ροβ6 ἰῃαί {Π6 
Βυδγὰ οἡἱν “ποία {πδἰ βοιηδε!ηρ νΠϊ6, ρ] ἰοτγηρσ 
οη {δ ἴορ οὗ {{|8 βίοπϑ, ννᾶ8 δὴ Δῆροὶ, δηά {Πδὲ 16 
δίοηθ ννβ8 ΓΟ θα] ἄννὰὺ ΟΥ̓ Πίπ), πα {πᾶ Ματῖίίον 
ΤΏΘΓΟΙν τ Ϊαίθβ παῖ 6 νν88 (οἷ, Βαϊ βιιγοὶγ 5 ςἢ 
᾿γροΐμποβοα θη (ὁ ἀοβίγου δ] γε 'ϑῆςθ θη {ΠῸ Ενδη- 
56] 1518 88 πϑρίγα ν Π6Γ8. ὙΠῸ ρεγρονθ ἴοσ ψῃῖς ἢ 
αοά 86πὶ {πΠ6 δηρα]β 15 (Πυ8 βίαίεοα Ὀγ Ηρουμπηδη 8ρ. 
Κοροθοῦ: “1 νγ88 ρδγῖν ἴο βίιονν ρϑου δῦ ἔλνοιτγ ἴὸ 
(πὸ ΑΡροβι168 ἀπὰ ἐϊ8ς1ρ0165 οἵ (ἢ γί, ραγιγ Ὀδοαυβο 11 
Ὀοοδῦηο οὐ δηὰ ἢ15 ϑίοσπαὶ ϑοὴ {{Π||ῖ δῃησοὶβ 5Βῃου [εἰ 
[ογίνἢ Ὀ6 ρτγοβθηΐ, Πα γον ΓΘ ΠΥ ΡΥ ἔποὶγ ἀαὶγ.᾽" 
ΤῊ1518 Ποαν ΓΒ δ] θοίοη Ν ἢ οἷν, ἃ8 ὨΟΙΠΙΠρ' 15 Οἰθαγ Υ 
τανθαῖθα, 1{ 6 Γ ναῖπ, δηκ(ἶ ρογῃδρ8 ργθϑυμπρίιοιβ, ἰο 
συΓΙΟυΒΙΥ βρθουϊαίθ. Οη {ἰ εἰγουπισέσποος ἀοίαι! οά 
1π ἴη6 Φα. 84. δηὰ 4{}. νογβθο8, Οσιθβθαοῇ ΓΟ Άσκϑ, 
(Πᾶ0 {Π6Ὺ τηΔη 681} 7 Πρροποα Ὀεΐογα. {ἢ 6 δρργοδοῇ 
οὗ τΠ6 νοηθη, ἤοπλ ποι {Ππουοίογο Μαίπον οοι]ά 
ποῖ άνα ἀοενοά {Π6 ᾿π|6]]Πσοησθ. ΤΉ 656 ἤοηδ οου]ά 
Κηον δι {Π6 δοΙά! ΘΓ (πΠϑπηϑοῖνθϑ, δηα {{|0856 ἴο ν ἢ οΠὶ 
(Π6Υ. παὶρῆϊ τοδί ἴθ. “ΓΠοιθίογο, οἰ Γ βοπῖὸ 
801616γ, δἰϊογναγάβ σοηνοτίαα το (ΟΠ γἰβιϊδηϊγ, {πγ- 
πἰϊϑηοαὰ Μαείζον νι [Π6 οἰγοιιηϑἴϑησθ8, ΟΥ ΒΟΠῚ6 
δοσιδίηίδησεα οὗ [Π6 5ο] ἴεν γαῖα ψῃδὲ ἢ 6 δα ἔοτ- 
ΠΔΘΓΙΥ πραγ ΠΟΙ [115 ΠΠἸ6 Πα ; Οἱ Βοπ16 ζφθν 88} ΘΟ Δίοσ, 
αἰϊογναγαβ Ὀγουρῇς ἴο εἰ γασα {16 ΓΚ Ἰϑιίαη ΕΒ οἰ! ρίοη, 
σοιπιῃυπιΙοσδίαα {|)6 116] ]Πσϑῆςθ, 

8. ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ, ζύγπι, ἤξιιγο. Α εἰρηϊ- 
ςδίίοη ἔγθαιθης ἴῃ (ἢ6 ἰγε8ὲ (4881 4} νσιἔθγβ, (868 
γνειβίδιη, Αἰ υθγιῖ, δα 1, οθϑηθγ,) ΌῪ ν οσι 1 15. ποῖ 
πη γα αυθηι }Υ Δρρ 6, ἃ8 ἤογο, ἴο {Π6 λιώπαη [Όγη]. 
1)γ. Ὄνϑη ἴακοβ ἰ{ ἔοι. υδαρο, οομπἑθηαηςο, ἈΠ 58Υ8 
(Πδΐ, ἴο {π6 ᾿ἰπϑίδησθβ ργοάμοθὰ Ὀ. οἴμογβ, ἰ. 6. ΑἹ- 
μι δηὰ Κγρκρ, μηὰν Ἡ δἀάρα {παῖ οἵ ΡΙαῖο, ἢ) 1115 
Απιᾶί. 1η10. εἶδον αὐτόθι τών τε νέων τοὺς ἐπιεικεστάτους 
--τὴν ἰδέαν. 6 πηοϑὲ ἀδοϊδίνα Θχϑιηρ}6 15 ὁπ οἰϊθά 
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ἔτοιῃ Αὐγίδη, [ηἀ. 6. (ὉγΥ ΑἹΡογι!.) τῶν τε ἀνθρώπων 
αἱ ἰδέαι οὐ πάντη ἀπάδουσιν αἱ ᾿Ινδῶν τε καὶ Αἰθιόπων. 
ΝοΙΙΠΟΥ 5 ἰἴ σογγοοῖ, ψῃϊο Βοϑϑημη. (615 8, (παῖ 
{πΠ6 ψνογά 15 ιι864 πιοὶῈ Τγοαυθηγ οὗ {Π6 ᾿τηᾶρ65 ρΓ6- 
δοη(οά (ο {Π6 ἴβηου. Τν8 18. ΟὨΪΥ ἴτ6 οὐ ΝΟΥ Π10- 
ἄδγη σχγοοΐς. ; 

8. ἔνδυμα λευκὸν ὡσεὶ χιών. ΑΚ δίαοϊ οἸοιηρ νγὰ8 
ἃ 8'ρ οὗὁἁ ΠηοΟΌΓΠΪΏρΡ, 8580 Κγ)ὙὲῈ8 τολῤλῥέε οὗ ]1ογ. [Ιπ Ῥτγοοῦ 
οὗ ν οι, Ννοίβ. οἱἴθς Ηοηι. 1]. κι 487. ἵππους --- 
λευκότεροι χιόνος. Αηὰ 5647. ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἡελίοιο. 
ἤ η. 12,84. "““Οἷ σἀπάογο πῖνθ5 δηΐζοιγοηὶ." ΖΒ] ΙδΔη, 

΄Η. Α. 4, 86. λευκὴν δὲ" οὐκ ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ 
χίονος ἐπέκεινα, καὶ γαλάκτος πλέον λευκὴν. Μαγίὰ] ὦ, 
20. “Κι ἰορὰ ἡοῃ ἰδοίδ5 νἱἤσο ΓΘ 118388 ηἰνο8." ΡΒ]. 
(ὐοπη8. ἃ. Αρο]]. Ρ. 119. Βα 1άν. 45, Φ0.. ὙΠ ΘΠ 688 
ἢ485 βϑᾶγ5 τοίιι5, ΘΝ Ὀ66ῃ ἃ ΒΥ π)00} οὗ Ρι ΓΙ δηά 
ΒΔ ΠΟΥ. δὸ [4η16] 7, θ. Αρ. 8,4, 18. 4,4. 6, 11. 
7,9, 18. Ηρηοο, ἃπιοηρ 811 (ἢ6 ἡδί!οῃΒ οὗ δῃης Ὁ,’ 
ἢ ν»β ΟἸΒίΟΔΓΥ ἴοὸγ {η086 ῆο ψογο σοΙ ΓΔΕ Πρ' 
ἀϊνίηα ψΟΓΒΠΙΡ, ἴο "6 ο]οι δὰ ἴῃ ψ 6. Βυΐ ἴο 119 
ἢ Ις6 658 οὗἁ σαγηγχθηΐ {πο γ ννᾶ8, ἰὴ {Π|686 αηροίδ, 8υ- 
ΕὐβεὰτϑΝ Δ η06ῆἤη40]6 δηα ρβου] δῦ βἐρίοηάουΓ, 
ἵΚ6 ψῃδὺ 15 δἰ ρυΐοα ἴο (ΟΠ εῖδὲ 1π [Π6 ἰγαηβῆσαγα- 
ἔοη. (17, 3.) ὅδὸ [λι|κα βαγ8, {6 Ὺ ψΓῸ ἐν ἐσθησεσιν 
ἀστραπτούσαις, ἃ 5'σὴ οἵ ςεἰαϑέ,4] ρίογυ, βιιοῆ 48 Η6-- 
ΤΟΙ ργοϑυμηρίμποιιϑιγ αβδοίθα ; 8ἃ8 ψῈ ἥπὰ ἴτοτη Αοίδ' 
12, 422. (Οτοί.) 

4. ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. ΟΥ̓́ (ῃ18 Πγρογθο σα] ΡἤΓαϑ6,. 
ποῖ υηΐγοσαδηΐ Ὀοί᾽ 1 6 Οτσγοοῖκ δηὰ [1,0], {Πο0Γ 
Ιηἀδεοοά Ἰῦν ἢ ἴο πιοάθγῃ ᾿δηρυδροθ,) ὟΥ εἰβίθίη 
σῖνα8 ΘΧΔΠΊΡ168 ἔγοπῃ [λιςσίαη. Νεα. 10. [214]. ον. 9, 
1, Ἰοιηοϑί. ΡΙΗΠΡΡ. 1. τεθνᾶσι τῷ δέει. : 

ὅ--8. ὙΠα δεγὶε5 Ὁ. ουθηΐίς Ὡδιταιθαὰ 1ὴ {{1686 
νΟΓβ68 ὈΥ Μαιίμον, ἃγθ, ἔγοπι ἃ σοιῃρδγίβϑοη οὗ {Πδί- 
Ενδηρο] δὲ ψ Ὦ ΨΦοἢπ, ὅτο. τἢι18 ἀγγδηροα Ὀγ ΟὙ᾽68-᾿ 
δα, ἰῃ (Π6 Πιιϑβογίδιοη αὔονο τηθηςοηρά : - 

“ΤΠ6 ψΟΠΊΘη ΠΟΝ δρρίοδοὶ, ἴο (6 σαγάθσῃ, 84]- 
ΤΌΔΟΥ (ἔγοπι νϑἢθιηθηΐ σοτηπηοί! ὁ) ἰδαγιηρ; ἰμδὲ {ΠΥ 
464} "Πα ἀμ 0]6 ἴο δοςοιημ] δι {86 τοιηονδᾶὶ οὗ {Π6 
ϑίοησθ, ἢ ψ οἢ) (Π6ν δὰ ραγοοῖνοί (6 Θηΐγαποβ. 



δ42 81. ΜΑΊΤΗΕΥ,, ΟΗΑΡ. ΧΧΥΤΙ. 

οὔ (6 σαν ἰο δα οἰοβοϑά. (ὅδδα 27, 60, 61.) Οη οη- 
ἰογιηρ ἴΠ6 ράγάρῃ, [Π6Υ 8Βε6 {πΠ6 βίοηβ αἰγεαάν τοἰεοα 
ἔτοται [ἢ 6 Βαρυϊοῦγα ; δῃα, 561]Ζοὰ "ἢ ἴθασ, (ΠΟΥ βίο 
Ὀεΐοτγα [μ6 δπίγαησα οὗ (ἢ6 ναι}. Ἰωοοκίηρ ἐπτοαί 
{π6 τηουτἢ ᾿ἱπνναγα, μῸῪ ρογοοῖνα {πὶ {Π6 ὈΟΑΥ ἰδ 
ποΐ ἀδροϑίι6α 1η {Π6 ρίαςε ἀδβϑίϊηθα [Ὸσ γεσεινιηρ (Π6 
σΟΓΡΒ6; 8πὰ {ΠοῪ ἀνὰ ϑρναθε {πα ἴὸ ἢδβ Ὀδθῆ γο- 
τον. Μδιγ Μαράαδίβθη γϑίισγηβ, 1 41} βροθά, ἰο 
{μ6 οἱἵἴγ, ἴῃ ογάογ ἴο δίοἢ Ῥοίοσ δηά “οῆπ, δηᾶ γϑ- 
Ἰαίς ἰο (ῃ6ὶ ψῇῆδί 8η6 δά βθϑη. (οἷ. 90, 4.) Τῇβ 
Γαϑί οἵ {Π6 ΨψΟΠΊΘΠ ΓΟΠΊΔΙἢ ; 8Π6, ΨΏΘη (ΠΘΥ ἢδνα 
ΒΟΙ]Θν δὲ Γοοονογρα Πἰ Ὸπὶ {ΠΟΙ 681, ϑηΐοσ ᾿ηἴο {6 
οᾶνα, Δηα {ποτὰ θεῃμοϊα {6 δηροὶ8, Αἰἴἶδν [86 ἀ6- 
Ραγίμγο οἵ (ἢ6 ψοιηθη, Ῥοίθγ δηὰ Ψοῆη δρργοδοῇ, 
8Π4 αν Ώρ' νΔΙΏΪΥ βου ρσῃςϊ [ῸΓ (ἢ6 ὈΟΑΥῪ οὗ “6808 ἱπ 
(Π6 Βορυ]οῖγα, σοίυση Ὠομθ: ἤθη Μδγν Μαράδίθῃ 
(νο δά ποῖ ὕθϑθῃ 80]6 ίο Κϑορ ρᾶςθ ψἱἢ Ρείοσ δηά 
Φομη, ἔγουλ {πΠῸ6 ϑρθοὰ ψ τ ψ οῃ ΠΟΥ Βαβίθηθά) 
ὩΟῪ Δρργοδοῖθβ ἴο {86 ΒΕρι οἴ γα, δῃά, ονοσν οὶ πηοά 
ΨΊ ὮΝ ἃ πιϊχίυσα οὗ σεῖο δῃὰ αν, 8816 τηδῖθ8 ἃ 5108 
Ρϑι.86, 8Δη4 βοοη Ὀ6ο]48 ἴῃ {π6 ΘΓ οὗὁὨ [86 νδυὶς 
ἴψνο δηρθ 8. δῃογιν δίϊοσ, 8.186 4118 ργοϑβίγαϊα δὲ {δ8 
ἔδοὶ οὗ (μηγίβί, γῇο ἴμὰ τηοὶ Ποῖ, δηάὰ ἤθη Πδϑίθηβ ἴο 
ΟΔΓΙῪ ἴδ 6 αἰδά {Δ]ὴηρ8 οὗ (Π6 γΓαϑυγγθοῦοη οὔ ΟΠ γίβῖ, 
ἢχγϑί ἰο Ρεῖδσ δῃά “ψοΐῃ, {θη 4180 ἴο {86 οἴἤδσβ, γιὲ 
88 8ὴ6 την πηροί (ἢδσ. ΜροαηνὮ6 (Π6 τοδί οὗ 1Π6 
ὙΟΙΊΘΗ "ἰτέον οὔ {Π6ῚΓ ΨΑΥ ἴο 866 Κ τἢ6 1)1801}]68. 
ΑΒ ἴο ἰῃς “]ροξέΐο5, τὶ βθοῖῃβ ἰῃδί [ΠΥ (οχοθρίηρ 
Ῥεῖοσ δῃὰ ΨοΠ}} ἢδά, δίηςβα [ῃ6 ἀραίῃ οὗ ῃοῖν Μδ9- 
ἴδτ, ὈΘΘῺ 1 σοῃοθαμηρηΐ 1η γαπιοίθ αυδγίοιβ οὗ (Π6 
ΟἾΕΥ, ὨΔῪ ΡΒ ΔΡΒ ἡ Γ δἱ Βοίμδην, ψΒΠ6Γ Ψ068085 δα 
Ὀ6θῃ δοοσιυϑβίοιηθα δἵ ῃἰρῃς ἴο γϑραδὶγ.". 

6. ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. Τόπος ΘΓ Βίρηϊῆρβ 
[Π6 σαν]. ΟΥ οἰ, ΠΟΙ] οννϑά οὐ ἴῃ {Π8 νδυ]ί, δηά ἴῃ 
ΜΠ] Οἢ ψνὰ8 ἀδροβιίοα (ἢ 6 σοῦρβθ Ἑ. Τα ψογά κεῖμαι 
18. ἃ υοῖ δοἰθπηῖϊδ ὧδ ἤαο γθ. δὸ ἴῃ [ῃ6 ατθοκ δρείδρἢ8,. 

ἘΞ ΤΠΙΒ 15 ΔΓ ]Υ 1]υδίταίοῦ ὈΥ ἃ ραδβαφα οὗ Μδυηάγο!!] β Ττα- 
γοἷβ ἰπίο δ υγία, ποτ ἢ6 τ 8 ἀσβοῦῖθθβ ἃ μνημεῖον δῖ, οὐ Ὡθᾶγ, [δ 6 
δηζίθηΐ Ατρῃδᾶ. “ΤΒΟ οἤδηθογ 18 εἰρῃς ἔδει Ὀτοδὰ δηὰ ἴδῃ Ἰοηρ. 
ἴὰ τ ἀγα βένϑῃ οοίΐς ἴθ᾽ σόῦρβϑβ, νι ὶο ἄγ ἀσιυη αϊκεοί. οαὶ οὗ τ[μ6 
ἤγηι τοῦ," Ηθ [6 ργοοδϑάβ ἴο τωθητίοῃ δηοίμεσ δα)οϊηΐησ, γμὶοἢ 
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ἔνθαδε κεῖται : ἀπὰ [,Δἰ1ὴ ΟΠ 68, ΠΊς δέζιδ α8ὲ, ἐνἷς λαςοέ. 
(Βοβεπηι) δ οιβίοίπ ργοάοθθ δῇ Ἂχϑι}]6 ἔσοϑμῖ 
ΤΗηιογά. 248. τὸν τάφον --«ἐν ᾧ κεῖνται. Απὰ Ηοτοαοί. 
2, 127. ὅ66 4130 Ραϊαϊνοί. 
6, ὁ Κύριος. Ὑ εἰδίδιη γϑηχανκβ οἡ {15 δι ρῃδίίοαὶ 

0.56 (80 ἴῃ Αοἰβ 10, 86. 1 Ρει. ὃ, 22. Ἐρῇ. 1, 21.) 88 
1 τῆ6 δῆροὶ Πδά 8414, “"ΝΝοῖ ΟὨΪΥῪ ψοιτ αὐ οὩ 1 ογά." 
(Κοβθημ.) 

Ἴ. προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. αΓα Ψ 88 
τηοδηΐ ἴο Ὀ6 Ἔχ θα Π6 Ρ.Ὀ]1ς δηά ἔογιμδὶ ἄρρϑδγ- 
8166 οὗ 681. ἴο αἰπηοβί 8]] }18 ἀ18ς.10168, δηα ἴο τίδη 
οἴἤοσβ. Βιυΐ "ΊΟΥΟΘ ννὰ5 ρου ογηθα [ἢΔῃ νν5 ργομιϊδϑά. 
Εον ζ96805 δρροαιοὰ ἤγει ἴῃ Ψογυβαίοιῃ, (ἤθη αἴρι- 
ΣΤ ΕΤΗ ΘΑ Π δα. (οβθηῃ) 

7. ἰδοὺ, εἶπον ὑμῖν. ΤΏ Ποη]δοίιγθ οὗ ἜΓΙΠΟΓ δηά 
Μαϊάομπαίὶ, εἶπεν, 15 ϑαρρογίοα ὃὈγ (Π6 (οἀ. (δηΐ. δηᾷ 
ΒΟΙῺὴ6 δηοίδηί 1,401 νϑΥβϑΊ ἢ 5, 18 δι δσαοοα ὈγΥ Μϑικ- 
Ϊαηά, δπὰ 18 βίγοηρσ! Υ σοηῆβγημθὰ Ὀγ Μαγὶς 16, 7. 
καθώς εἶπεν ὑμῖν. 

8. μνημείου.’ ““ΤΏ6 μνημεῖον, ΟΥ πιοπιπιθηξμη,, 
διηοηρδί (Π6 Οτ΄θοκβ δηα Κοιηδη8, δη ρφε δρ8 ἰῃς 
͵ον8, σοῃϑιϑίεα οὗ {π6 οαγο, ΤΓΡΨὮ, σπηλαῖον, δῃᾷ 
ΓΏΓΙ, τὸ ὕπαιθρον, ἃ 3128}} ἱποϊοβϑυγα 1ῃ (86 Ορϑῃ 
Δ1Γ Ὀθίοσα 11.--- ΤῊ 8 ψ ΠοΪα μνημεῖον γγἃ8 450 βὲ(πιιοᾷ 
1Ώ ἃ ἰΔΓρῸΓ βρᾶςθ οὗ ργουπά,. νιϊμοι {ἢ 68 ἸΠΟΙΟΒΏΓΘ, 
οἰ] οα Ὀγ τἢ6 Βοπμδηβ {1614 τπηοπυταθηί; δ τἢρ 
οὐ ἰναίοα ρατάθη. Τῆι8 ἔγοπι δῃ δηοίθηϊ 1ῃ 50 ρ- 
ἰἴοῃ : “Ημυϊς τοπυτηθηΐο {πέο!α Ὠοπιη6 σαάιηϊ αρτὲ 
»ωγὶ Ἰυροτα ἀδοριῃ.᾽ Νεῖ. ΙΏ8ογσ. Αηά (δυ8 Ετοηΐξ- 
8: “Παροηΐ οἵ τηδιυιβοίεθα 1118 85}1 Βογίοσι τ πῖο- 
ἄπ οἰγοιηι)ασοηἶε5." ὅ66 Ἰ)ειηοβίμοη. Οταί. ἱπ Μα- 
σδγίδίαπι. δίγαρο, Οὔ ἢ 6 πηοηιπηθηῖ οὗ Αυρπδβίυδβ. ατο- 
[λι15.---Ἰὴ [16 πλοῖο παρ! ἤσσθης Β6ρυ οἴ γο8 οὔ δ 6 965, 
1Π6γΓ6 ψ88 ἢγϑί ἃ βαυαῦο ἤοογ ψ 1 τῃ6 σᾶνο, ἀπά οἱ 

Πιδὰ οονθῃ οοἷς, δη ἃ ἀδβογῖθοβ αποίδονῦ ὙἘΠοἢ δά Ὧο οεἰϊς, Ὀυὶ ἃ 
δεποῖ οἂϊ 411 ΔΙοης 118 δἰϊδ ; δηὰ δρδὶῃ δποῖθοσ δαερυΐοῖῆγο, υἱ ἢ μδᾶ 
οοἷξε ομὲ ἑπίο ἐδε γοοῖ εἰρ, δε ἔδες Ἰοηςζ, 80 δαὶ ἰἤγθα σῸ 
ταϊρης Ὀ6 ἀοροδίτοα ἰῃ 680}, δἱ {Π6 ἔδοϊ οὗ οὔδ δηοίδποσ. 8 δἷεοὸ πηά, 
Ὀγ τῆ ἀεδοτιρίίοηβ ἢ οἷ πηοάθτῃ γᾶν ]ογβ σὶνθ ἃ8 οὗ [ἢ6 ΗοΪγ 
ϑερυ ςοῆτγοα, παι ᾿ξ σοηββῖβ οὐἁ ἃ νδι]ῦ, ἔγοπι γι ϊο ἢ {Παγα ἰδ ἃ ἀο- 
δοοηΐῖ, ὈΥ ἃ νΟΓῪ ἴον ἄοοτ, ἰπίο δῃ {2267 σᾶνθ. Τμὶβ 'νγἂϑ ῃ0 ἀουδὶ 
10 οεἶ , οὐ ἀεροδίϊογυ οὗ (Π6 σΟΓΡδ6. 
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ΘΟ 5146, ἄδθαεροσ (δὴ (ἴθ Ηυοσῦ ὈΥ ἴουγ ουδὶ(ϑὁ, 
3, σᾶνε8, ΟΓ Βθρυ ]οῆγεοβ, ἴο ἀδροβὶς {Π6 ἀοβὰ δο- 

4165, ΡΟΓΠΔΡ5 [ὉΓ 81Χ Οὐ εἰρῇϊξ ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ΠσΟΓΡΒ65 ἴῃ 8}: 
ὙῸ 185 (Π6 νΕῚῪ ρμΐδεοθ ψῃθγα 1Π6 σΟΙΡ86 15 ἰδ]4.᾽" 
Βαανὰ Βαίῆγα, σδρ. 6. υἹ{. 

, 8. μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης. ΤἬΘΙΓ ἸΟῪ (45 18 
τϑιῖ14] οἢ {Π6 ὉΠΟΧρθοίϊθα γοϊδίοη οὗ ροοα Π6ν}5) νγ88 
ποῖ πηπιὶχοὰ ψΠ ἢ ἔραν. (Βοβθημ.) εἰβϑίθίη ἃρρο- 
8:16] σΟΠΊΡΆΓΕΒ .08. 19, 8, 1. ἀνεβάσταξε δὲ αὐτὸν, 
οὐ πάνυ βαίνειν τοῖς ποσὶ δυνάμενον, ὑπὸ τε φόβου καὶ 
χάρματος τών εἰρημένων. ΑΟἢ11|168 Ταΐ. “2. Ρ. 117. 
τρέμων τρόμον διπλοῦν χαρᾶς ἄμα καὶ φόβου. Αριιε}}. 
“Ῥάνογα οἵ ρσδιάϊο ρογηχίιβ." 2Έη.1, δ14. “δι- 
ΤᾺ 1}} ῬΘγοιϑ81ι18 Ασἢδῖθϑ ἰφι|ᾶψιθ παϊχίοαιιθ πιοία.᾿ 
Τογ. παν. ὅ, 4, 84. “Υιχ βυιὴ ἀρὰ πη6, 14 ΔΪΤΏ 18 
σοπΊπΊοῖα8 δϑὲ που, ὅρα, σϑιιϊο, τη] γα ηο ἢος ἴδιο 
Δ} γϑρϑηίζηο θοηο.᾽ (ΟἸδυσίαη ἐς δρίι Ῥγοβοτρ. 
4, ““Μιβίοηι τηρίιι ρογίογγιια ρϑιάϊα ἤδθία." δὶ]. 
2,11. ““(]ριιγῇ οἵ τοιχίιβ 5010 ΠΟΥ ραυα]α ἰθγγογ.» 
Ῥογῆδρ5 φόβος ποτ ἀθηοίβϑβ ποΐ 850 τηιοΐ 7θατ' 85 ατύο; 
ΟΓ, ἃ8 δα 6. 5Π6Γ ΟΧΡΪΔ1η8 1{, αὐ γαΐο, οδεξιροζαοέίο. 
ο Μαῖκ [88 τρόμος καὶ ἔκστασις. ' 

. 9. οἷς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι. ΟΔΙρΡΌ6}] γοπιαγκϑ 
ὉΠ {Ππ6᾿ 1Ἰπάἀδῇἤηϊ6 Δρρὶ!οαίίοη οὗἁὨ {π6 ατθοκ πποοάβ 
8ηἀ ἰθη865 ἴῃ {πΠ6 Ηρ] ]οηιϑῖῖς 56, ψ]ϊἰσἢ τοπάθγε 
Ἂδεπὶ δηαϊνοςα!. Ηδ (νϑγσῪ ρῥτοόορϑιΐγ) ἰτγδηβίαίθς, 
“ἤθη ΠΟΥ ΨΟΓΘ ρῸΠ6 :ἢ" 845 ἴῃ Αοἰβ Φ0, 18 αἷς δε 
“παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν, ““ΏΘη {ΠΟῪ 66 ρΌΠ6." ΤῊΘ 
Βηρεγίδος 18 ϑεαἀ ἔογ {Π6 ρ]υρογίθοί. 850. 108ὲ αῇἶΠογ, 
“πορευόμενων αὐτῶν. 

9. αὐταῖς. ηδί οπό Αβϑϑοοίδϊβ 5414, 18 δϑοσιδδα ἴο 
αἰδ; ὃ8 ἴῃ Μδίι. 16,8. 17, 44. σοπιραγοά ψ ΗΠ ΨόΒη 
12, 4,6, 6. δΔηά 1Κ6 923, 389,40. δὸο Ποῖα Μαίϊπον 
Ὧδ8 σοπέγαςσίοα ἰηΐο ὁπ6 παγγαϊίοη ἡ ἢδΐ ψν838 5βθβθῃ δηὰ 
ποαγὰ Ὀγ 1πΠ6 ψοιηθη, Ὀυΐ {86 οἶπεῦ Ενδηρε βι8 ἢᾶνο 
ἀοίδι θα 16 οἰγοιτηβίδποοβ ππογα ἀἰβε Ὡς ΕΥ ; ἤτοι 
ὙἤΠ086 ΠΑΡΓΔΙΙΟΠ8 ΜΜ6 ΠΟἸ]]θοῖ, {πᾶὶ {Π6 δῆρεὶ ἀρροαγοὰ 
(ο (ἢ6 ψοηηθη, Ὀυΐ 1η {Π6 αὐδοηοο οὔ ΜαγΥ Μαρσάα- 
ἴθη, ἀπά (παὶ ΟΠ γῖβι ΠἸ πι5 6} ἀρροαιθα ἕο Δαν α6- 
«αἰεη οπίψ. (Υ εἰδίείι.) 

9. χαίρετε. (ὐΔΏρΡὈ6}} τθηάθεβ “ Γο]οΐςε ;᾿ 
9 

οἴθεβ, 
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“1} 54] 16 γου;,᾽᾽ “Αοἄ βάν γοιυ.᾽" Βυΐ (Π6 σοῃι- 
ΤηΟἢ ΝΘ ΒΙΟῺ, ““ 4} 1141}, 15 [ᾺΓ ΒΌΡΘΓΙΟΥ [ἢ αἸΡΏΙΥ, 
δηκἀ 18 ηοΐ ἀεβοεϊοηξ ἴῃ Δοσυγαογ. ΤΠ6 δγγίᾶς νϑυβίοη 
[85 “Ρᾶχ νοῦιϑι᾽ Ευςηγιηΐυ8 γθη 6185 εἰρήνη ὑμῖν. 

9. ἐκράτησαν αὐτου τοὺς πόδας. Ιῃ (Π6 ἸΠΔΏΠΟΙ οὗ 
ΒΙρΡΡ]ΙΔη8, ΨἢοῸ ΨΘΓΘ δοσιιίοπγ)οα (0 ργοβίγαία {Ππθιὰ- 
Β6Ϊνθ5. ἃηά οδιηῦγαοο (ἢ6 δος οὗ ἐποβ6 ἔγοη ψΠοῖ, 
{ΠΥ βουρῇῃξ ρῥγοίθοίϊίοη. [,.. Βιυρ. Τὐρσπίξοοί, δηά 
Ἐοβοηπη. (8Κ6 1 ἴον ἀϊδοίηρ ἴπΠ6 δεῖ ; ἃ οὐυβίοηι 
Ψ ΠΙοἢ 566 Π18 (0 να οτὶρπαϊθα 1 {πΠ6 Εαϑί. δὸ Φ 
Κιηρβ 4, 272. Ηϊογ. Οποιυδοίῃ, ὦ, 62, 2. “ Οὰπ νο- 
Ὠἰγοῖ δὰ ἱρϑυπὶ [Β. ΑΚίθαπ) ὑχοῦ 6]08] ρτοοίαϊε 
δὰ ρ6465 6}115. Θοβ4ιι6 ἀδοβουϊαία 651." Βιΐ {ἢ15 οιι9- 
ἰοῖλ αχίθηαθα αἷβδο ἴἰο {ἢ 'ῆ᾽)Ξ εϑί ; 85 ἄρρθᾶγβθ ἔγοῃ 
ιῖο Χιρδμ πῃ 1η (α]ο. Ρ. 182. τοῖς γὰρ πλείστοις καὶ 
φῶν βουλευτῶν, ἢ τὴν χεῖρα, ἢ τὸν πόδα προσκυνεῖν ὥρεγεν. 
Νῶγ, νεϑίϊρε8 οἵ 1ἴ 511} γαηγδίη δἱ {πΠ6 ργθϑϑθηΐ ἄδυ, 1 
{Π6 σογθιηοην οἵ Κιβαίηρ ἴ[Π6 Ῥορθ᾽β ἴοθο. ΤὉΤ[ῖ5 βὺὉ- 
Ἶθοι ἢᾶ8 θδθθῃ αἷβο {{ϊπδίγαϊε ἃ Ὀγν Ῥιησίη6}}1, ἢ ἢΪ8 
Τα. ἘΟΗ͂, Οτοίϊ8 οὔϑογνθϑ, (πὲ ἰἢ6 δάἀοζγαίίοῃ 
ἤσγα τηρηςοηθά, βῆονβ (6 δάαιϊίοηαὶ ἀρ ἰῇ 
ψΠΙ ἢ ΠΟῪ ΓΘ ΠΟΥ͂ Ιηρὶγο. ὍΠΟΥ ἔραγοι (8δυ8 
Κιιηοο}) Ἰδεὶ δοίη Ὠδγα 8ηου]ἀ ΠᾶρΡΡροη ἰο {Π6Πὶ 
ἤοαι (Π6 νἰδίοη. Πὸγ {Π|Δ δποίϊθηίβ μδὰ ἃ ρσγϑαί ἀγθδά 
οὗ ργείθγηδίυγαὶ δρρθδιίδησθβ. ὅδε ῖακο ὅ, 8. 90α. 
6, 2, Φ2. 18,21. 1 εορ. 17. 18. 4η. 10,7. Βαϊ 
{118 ἀοργαα 685 [ἢ 6 Β6η586 οὗ [Π6 ράβϑᾶρε. 

11. τοῖς ἀρχιερεῦσιν, 1. 6. Αῃδηυβ δΔηα (ΔΙΑ Ρἢ 85, οἵ 
1πΠ6 Ρυίθϑίβ ψῆο ᾿δῇ βοῖ (6 συδγτά. Πρεσβυτέροι, 
ὈΓΙΠΊΟΓΘΒ ΡΟρΡ]. δα ΕΠ ΠΆΊ1118. 

12. ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν, πιοπεψ. ΤὮΘ ρῥ]υναὶ ον 
1Π6 51 συ ϊαγ, 848 (Π6 (ὐοιηπηοηΐδίοῦβ {6]} τι18, (5866 ὅ6ἢ]. 
1,6χ.) νη ἢ πᾶν Ὀ6 ἴππι5 ἀσσουηίαα [ῸΓ : ̓Αργύριον 
ῬτΟΡΟΥΪΥ ἀδηοίε8, 1. ϑ8ι1ν8γ ἴῃ ὈΜΠΠΟῺ δηά ᾿ποοϊηθά ; 
ᾧ. οσοἰπαά βιΐνογ, (που ρἢ πιοτὸ [ΓαΌΘηΠΥ οοἱπεά πιοέαί 
ψ αην Κκὶπά, οϑ δον ἴῃ [18 86η856 16 18 σΠΙΘΗ͂ οοη- 
ηρἀ ἰο {ΠΗ δἰπσεμίαν. 8. 1ἴ 8]ρΏ1 65 ΔΗΥ δἰΐνον σοΐῃ, 

θυΐ οἢΘΗ͂Υ ἃ βἰδίεσ, (οἰ γβ- ἀγϑοθπ), ΟΣ βῇῆβκοὶ, δηὰ ἰ8 
1η 118 86η86 νΕΓῪ οἴβῃ 864 ἴῃ {πΠ6 ῥ] αὶ "ν, ΠΟ ΒΕ]Ὺ 

4 ΤΗϊδ υ88 οἵ ἀ. ἰπ {Π6 ρἱωγαὶ ἰδ, Ποτγενοσ, ἴῃ (6 ρυγεῖ, 8η4 6ε8- 
ΨνΟΙ,. 1. ἂν 
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δοοοιηρδηϊθά ψ] ἢ ΠυπΊογαϊβ, ΟΥὁ Ννοτ 8. (πδ΄ ΠΡ ΪῪ 
ΠυΙΏΡΟΓ, 88 πάηῳ, ἔειυ, δα. οὗ ΜΏΙΟΠ ο]488. 15. (Π6. 
(ότι ἱκανος, βίησθ 1 ἤόγα ἀδῃοῖθϑθ ἸΏΔηΥ ; οὗ ψῃο ἢ 
{π6 [Ὁ] ον ηρ ἜΧϑῃρ168 ἃγα σίνοη Ὁ Ἦν εῖβΒ. Μοπδηά. 
ΔΡ. 5100. 5. 22. τὰ ταλάντα ἱκανὰ λεγόμενα. Ἰῖορ. 
Τ1,Δοτί. 4, 41. ἱκανὰ ἀργύρια ἀπέστειλε. ΑἸΠΘΏ. Ρῥ. 7. Α. 
ἱκανὰς μυριάδας καταναλώσας εἰς τὴν γαστέρα. 

13. εἴπατε, ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ---ἔκλεψαν α. ἡ. Κ- 
ΤῊΘ ἱπηργοθαθ ΠΥ ΟΥ̓ [818 βίουυ (ν ῖοῖ σου] οὐΪγ 
6 τηϑδηΐ ἰο ἱπροβα οἡ (ῃ6 τηοβί οσγοάι]οηβ οὗ (ἢ 8 
Π100) 15 Μ6]1] Ἔαχροβεά Ὀγ Οτοῖ. Βευρ. δῃά οἵπογ πιο- 
ἄογη Οοιηπιδηίδίογβ ; Ὀιϊΐ ΟΥ̓ ΠΟΠ6 ποῦ Δ0ΪΥ ἰῆδη 
ὈΥ Εὐξζῃγπλίυβ δὰ ὙΠΘΟΡἢυ]. Οπ {Π|18 8ῃδιηθ 688 
σοτγυρίίοη οὗ ῬοΙβοηβ ἴῃ ἴποὶγ αἰρηϊδοά δίδου 8, 
ψ}ο οὐρῇξ ἴο Πᾶνα δεῖ ἃ θϑίΐθγ ἌἼχϑιίρίθ, Εις γπηυδ. 
ΒίΓΟΠΡΙΥ ΓΟΙΠΔΙΓΚΒ: πρότερον μὲν ὠνήσατο τὸν όνον 
αὐτοῦ, νῦν δὲ ὠνοῦνται (Ὀ0Υ ΟἹ) καὶ τὴν ἀληθεῖαν τῆς 
ἀναστάσεως αὐτοῦ, καὶ πατοῦσι τὸ οἰκεῖον συνειδὸς, καὶ 
οὐδὲ τοὺς Φύλακας αἰδοῦνται, κακουργοῦντες καὶ συμκα- 
λύπτοντες μὲν τὴν ἀλήθειαν, πλάττοντες δὲ τὸ φεῦδος, καὶ 
χρώμενοι τούτου διακόνοις, τοῖς ἐκείνης μάρτυρσιν. ΤΠΘο- 
Ῥηγίαςις βαγ8 {Ππῶ|, ὈΥ̓ 80 ἀοίῃρ, τῷ ἰδίῳ πάθει, τῇ 
Φυλαργυρία, ὑπονοθεύουσι τοὺς στρατιώτας, ἴῃ} σοττυρῖ, 
Δ, 45 ἰΐ ΜΟΓΟ, ἑηγεοοέ ψι {Π 6], οὐ ἀϊδογάσγ, 
δνατῖοθ. [Ιηάἀρεά, ποΐ ἴο πιοηΐίοῃ {Π6 σΠδγδοξογιβίς 
{ΔἸ Ὑ 8η6α σοηίθιηρΌ 0] 6 ρόνοσ οὗ {6 Αροβί 68, 
ψΠδὲ ογα {πον ἰο σαΐη Ὁγ {6 86)! οὐ οὗὨ 8586 ηςΣ 
(πΠ6 ταϑυγγθοίίοη οὗ 2685. ΤΉΘΥ δᾶ ποίῃϊηρ ἴο 
Πορα ἔτγοπι ἃ ποιῦ; διὰ {Ππ  Ὺ αὔὲογισαν 5 ἀἰά ποὶ Π6- 
δἰίαία 0 δῃποοιηΐθγ {Π6 τηοϑὲ διἰοῦ ον} 5, δὰ ἰδῪ 
ἀονῃ {Π6ΙΓ ΝΟΥ ᾿ἰν68, 1η (6 βίην οἱ 118 ἐγ ἢ. 

ῬΘοΐΆ ΠΥ τ Αἰεο (Δ 55108] τυτι ἴθ τβ, δοηθννδὶ Γαγα. ἘΧΆΠΊΡ]65 ἃΓῸ 
σίνοη Ὁγ εῖβ. ἔγοτι [μιοΐδη. Ῥάγδ8. 124. Ατβίοριι. Αὐ. 60]. δηὰ 
Νυῦ. 754. ψἤθγα [6 ϑομο]δβίβ βὰν {παῖ [Π}18 νγδβ ἔγεαίιιθὴς ἰῃ (ἢ 6 
δηϊίοηῖ (οιηῖο ΓΙ ΟΓΒ, 88 ῬΗΓγ πα, ϑορἤγοη. ; δηὰ οὗὁἨ [πὸ βδτὴδ 
86 οὗ χρήματα  οεἴΒ. {ὈΓΠΙΒΠ6Β ΘΧΔΠΊΡ]68. ΟἸΘΏΘΓΘΙΥ, Πποννονοῦ, 
{πὸ ι186 οἵ ἀργύριον ννἃ8 ΘΧΔΟΙΪΥ Κα ἴπδὲ οὗ οὔ σοτσγεβροπάϊηα 
ποτὰ ΠΙΟΠΘΥ», ψΠοἢ, ,3 πὶ ἐδ ογίρίπ, ἀ068 ποῖ φτγορετγί. δάπιεξ οὗ 
Ὀεοίησ υϑοᾶ τη ἴΠ6 ρΡίυτα!. Ἐοτ πιοποία, ἴτοτα τ μιῇ ἰδ 18 ἀογινοά, 
βσηιῆθδ, ὈΥΙΠΛΔΥΪΎ, ἃ σοΐπὶπρ-δίαηνρ, οὐ ἀϊθ; βθοοῃάϊῃ, ἃ βἰδπιρὶῃρ- 
Ρἶαςδ, οὐ παϊηῖ; {π|γάΪγ, (ἢ 6 πχοῖδὶ ἴπθγα βιδαιροὰ οἵ οοϊηδὰ, οοὲῃ, 
ΟΊ. 
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14. ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἀρυά, σογάπι, βϑι0. Τἢ18 1π- 
ἰογργοίδιου Οὐτοίδιβ ἢ 50} 7. ἄρργονθβ. δὸ [Π6 Κ'ΎΓ. 
ἘΞῚΡ, σογᾶῃη. 1, Θ8Πη6 Ὁ ἰλΚοβ 11 ἔοι. ὑπὸ, οἱπρ Ὠ)]1οά. 
δίς. 96. Β. ἐφ᾽ ὧν ἀμφοτέρων ἐλέγχεται τὸ φεῦδος. 

14. πείσομεν αὐτὸν. Νοί ρογϑδμαάθ, Ὀυΐ  ἀρρέεᾶδ6, 
σοποι αίθ, οἰἵποῦ ὈΥ δπέγθδίϊθϑ οὐ οἱ δ, ἄο. 80 
ἘΕταϑιηι8, νδίδ}. ατοίία8, δηὰ ήαϊκεῆθι ἁ. Κυρῖκο 
Ριοάϊιοο8 ἴννο ΘΧϑι 168, ἔσγοπι ῶ Μᾶδος. 4, 25. ἐπήγ- 
γειλα τὰ χρήματα ἱκανὰ τῷ. 2. πρὸς τὸ πεῖσαι τὸν βασι- 
λέα. Απὰ ν. 47. δΔηα 10, 47. ΑἾΪβο τοίη Ψο08. Απί. 
6, 6. ὁ δὲ ὑπισχνεῖται καὶ παρακαλέσειν τὸν Θεὸν 
συγγνῶναι περὶ τούτων αὐτοῖς καὶ πείσειν. (ΟΟΙΏΡΑΙΘ. 
1,γχ8. Ρ. 140, 142. 860, οἱ β88:)ρ6. 1 δαά, {πδὲ 1 18 
ΠΟΆΓΪΥ (Π6 58η16 848 [6 ρῆναβθ χρήμασι πείθεσθαι, 
ψ ΠΙσἢ ΟΟΟΌΤ͵Β ποῖ πη [ΓΟαΌΘΠΟΥ 1ῃ ἴπ6 Οτοεὶς Πδίο- 
ΤἰΔη5 δηἀ ογδίογθ, ἃ58 Τπιιογά. ΖΕ βοἢ 65, Π.οιηοϑίῃ. 
566 ΕἸβηθγ οἡ ἀαϊαΐί. 1,10. 

14. ὑμᾶς ἀμερίμνους ποίησομεν. ᾿Αμερίμινον ποίειν 18 
ἃ ἴανν ἴθῦτη, σογΓΟΒΡΟΠΙηρ ἴο {π6 δἰ ἑπαάοηιηθηὶ 
ῬΥωδίαγο; ΟΥ̓ ΥΔΊΠΟΙ δεομγοδ ργαρβίανιπιμδ, ἃ5. 1Π6 
ψυϊρ. ((]ο588. βοσυγυβ ἀμέριμνος.) δὸ ΨῈ 580, ἴῃ ἃ 
Βἰ ΠῚ1ΪΔΓ ο886, “1 Μ}}} πη8Κ6 γοι 88 δηά βιγθ, 1 ν]}} 
ΘΏβυΓ6 γου.ἢ 

15. διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ιουδαίοις, ἰ. 6. (88 
ΒΟΠῚ6 ᾿Πίογργο) [ἢ6 5Β(ΟΥΎ δῇοιι [}}18 [16 Δηα σογγιρ- 
τἰοη οὗ {πΠ6 580] 416 γ8, ὅς. ΟἰΠοσβ, τπογα ὈγΟΌΔΟΌΪΥ, 
ὑπάογβίδηά 1ἰ οὗἁ (ἢ 6 ΒέΟΓΥ 80 βία οι 5}Υ ἀΙ5βοπιὶπαίθα 
υὐγ {Π6 ῥγίβϑδίβ γεβρεοίπρ (Π6 βίθα)ηρ οὐ ε6 Ῥοάγ. 
ἽΠι8 4}1 {Π6 ἀποϊθηΐ, δηάᾶ τηοβί }ιι]οῖοιι8 τηοάθγηῃ 
Ιπιογργοῖογβ. Τῆαί 1ἴ τσαϑ 850 “8βθιϊηδίθὰ νὰ Κηον: 
ἴον Ψυβιη Μαγίγγ, ἴῃ ἢ15 1)14]. ψ ἢ Ττυρθο, 888. 
(αρΡ. Κυϊη.) πηΘ Ὁ ]Οἢ5 ἃ Πη68880.6 86η0 ὈΥ ἴΠ6 δδηῇθ- 
ἀτιπὶ ἴο {πὸ 36 ν8 οὔ [ῃἢ6 ψ ῇοΪ6 ψου]ά, ἴῃ ἐπθθ6 ψογήϑ: 
Ὅτι αἵρεσις τις ἄθεος καὶ ἄνομος ἐπήγερται ἀπὸ ᾿Ιησοῦ 
τίνος Γαλιλαίου πλάνο"»" ὃν σταυρωσάντων ἡμῶν οἱ μαθη- 
ταὶ αὐτοῦ κλέψαντες αὐτὸν ἀπὸ τοῦ μνήματος νυκτὸς ὁπό- 
θεν κατετέθη ἀφηλωθεὶς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, πλανώσι τοὺς 
ἀνθρώπους λέγοντες ἐπηγέρθαι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ εἷς 
οὐρανὸν ἐληλυθέναι. ΑΠπα τηογοονοῦ ψὰ τηθοΐ ψ ἢ 

νῷ 
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νοϑεροβ οὗἁἨ 118 Κηδν βἢ ΒΕ] ΠΥ ἴῃ (Π6 ἘΔΌΌΙ ΗΟ Δ] 
πίήθηρϑ, ἴῃ τ Ιοἢ νὰ ἤηᾶ (Π18 ΝΘΥῪ 58Π|Ί6 Β[ΟΤΥ. 

106, τό ὅροςς Ὕατοίυ8 σοη]θοΐιγοβ (μαι {18 ν»ᾶ8 
Τιαργτῖυ8. ὅ66 ΕἸβευ. γἵἋὲὰε ᾶνβ ΠΟ πηθ8}8 οὗ δἵ- 
ταἰπίηρ ἴο σογίαἰΐγ. οβθηπι., {1 Κ8 ΤΠ ποῖ ΟἾΪΥ 
εἶα ρἰαςα, θαΐ {Π6 Ἔχϑοῖ {{π|6 νγ88 ἱπαϊςδίβά. 

17. προσεκύνησαν αὐτώ. (ογράᾶῖα 9 δἠά 18. 1μΚ6 " 
924. δῷ. 7οἈ. 238,28. Ξε ἢο ψ ὭΘΓΟ σοδα ἔπδὲ ΟΠ γιϑ 
δεοίογα [ιἰ8 τοϑυγγθοῦοη ΜᾺ8 Μψοιβηρροεὰ ὈΥ {ῃ6 
Ἀροϑί[68: ψἤθησα ΜῈ ὨΔῪ ᾿ηξον {Παΐ ΠΟΥ ΠΟῪ Ῥ6Γ- 
οοινοά ϑβοιῃοίπηρ ποτ αἰνῖπα δδουΐ Ὠϊπ “ἤδη 
δείογο. 
, 17. οἱ δὲ ἐδίστασαν. ἼΠΟΘΓΘ 5 Βοπγα ἀ! ΕΠ ΌΪΥ 1ἢ (Π6 
ψογά, ψῃϊοῖ ΒοΖὰ ψουϊὰ τοίηονο ὈΥ γοϑάϊηρ οὐδὲ. 
Βυΐ {πὲ σοπ]θοίαγα 15 ποί βυρρογίοα ὈγΥ δὴν ΜΚ. 
ἈΠᾺ ἢ45 Ὀ66η, οἡ οἴπεσ σγοιπαβ, βδι1βέδο(ο τ] Υ τοί θα 
Ὀγ δγεϊβίοίη. αἱἊςκ. γαῖ. Οὐπς. 860. 5ᾶγ8 11 ομέβ 
46 Κποί. [Ι͂ἡ {Π6 ῥγοβθηΐ οἂβα {Π6Γ6 15 ἨῸ ΓΘΆϑΟη ἴο 
δία ]6 αἱ οἱ δὲ ἴῸΓ τινὲς δὲ, ψ ΠΙΟἢ ἰδ 8ῃ ἰάϊοπὶ 864 
οί ἴῃ (6 (Ἰαββῖσαὶ 'δηὰ Ἐ)]θηϊδίῖὶς τοῦθ. 50 
Μαι. 96, 67. ΤΚε ὅ, 88. 15. 19, 44. ὅ66 Εδρῃεϊ, 
ΑἹΡοσγίὶ, δηά Κυρκβ. ἤθη, ν ἢ γαόβροοῖ ἰο ἐδίστασαν, 
ΤΏΔΩΥ 8Γ6 [Π6 αἰγοιηρίβ τηλΔ46 (ο ταπιονο {πὸ ἀΠ που ΪΥ. 
Οτοῦυ8, Βοδιβοῦγο, δηάὰ οδαγιάρθ, γοηᾶογ “ λαά 
ἀουρίοά ;᾿ νψτἢ τοΐδγθποθ σμθῆν ἴο ΤΠοτηδ8, δηᾶ 
σΟΓΙΔΙΠΪΥ (ἢ 6 ΡΪΌ ΓΑΙ 18 ΒΟ 168 868 ΨΊΘΓΘ ΟΠ6 18 
ηθδηΐ. ΤῊ]15 τ ἢοά, ΠΟΥ ΘΥΝΘΙ, 866 18 ὮσΓγΟ ποΐ 84{15- 
[Δοΐογυ ; 51}}} 1688 [ῃ6 νϑυβίουῃ ῥγοροβθιὶ ΟΥ̓ 50ΠΊ6, 
δνθῇ ἴῆο86 Ψῆο δα Ὀοίογα ἀουδιθα :᾿ ἃ βθῆβο ψῇῃῖςοὶ 
σδηηοῦ Ὀ6 [ΔἰγῚγ 6]Ἰοἱταα ἔγοπι (ἢ6 ψογάβ 85 {ἘΠ 6} πον 
δίδηά. ΒιΙβϑῇῆορ Ῥβάᾶγοθ (δηά αῇεην πΐπι ϑοιδοῦς δπά 
Κυϊηοαὶ) ΒΌΡΡΟΒ6Β {Πποβ6 οἱ {6 ἀἰβοῖ 168 ψῇῆο ἀοεδέορα 

ς (Ια 80, θδοδυβα {πΠ6 ἀἰδέαποο αἱ ΜΠ] οἢ 6808 ᾿ν85.32γδὲ 
866 ῃ Ὀγ {Π6ιη, ἀἸά ποῖ Ἄχ 1 Ὠ1πὶ Οἰθα Υ ϑηουρῇ ἴο 
{πεῖν ϑιρῃξ : δῃά 6. {1 πῖκβ {Ππαὶ {818 15 Θοηῆγπιθα Ὀγ 
[π6 ΣΟΠονηρ ψογάβ, προσέλθων ὁ Ἰησοῦς. Βυΐ (ἢ ἷ5 
ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο τὴ6 ἃ γϑσὺ {ΠἸΠρτ δηα δγ- δἰ εα Ἔχροάϊοπί 
ἴον τἱἀἀϊηρ 8 οὗἹἉ {6 αἰ ]γ, ἀπ βυςῆ 85 οαυγὶθ8 
νυ ἢ 10 ΠΟ 80114 σον οιίοη. Μα]οἶκ, βθϑπιβ (ὁ ὈΝῚΚ 
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[πα [6 8686 δῦ ὃ6, ““80πι6 οὗ τῃδη}, (1. 6. [6 
οἰθυθη) ἀορυδίθα νι ϑίμοσ ἢ ουρίί ἴο ΡῈ ψογβῃρροά 
ΟΥ ποΐ, ἰδι18 γοίδγσιηρ ἰο ἰῇ6 γδοθαϊηρ Μοταὰ προ- 
σεκύνησαν. Βυϊΐ (ἢ 18 18 ΘχΟΘΟαΙΠρν Παγβῇ, ἃπὰ α]ο- 
ΠΟΙ ΟΣ δα μη 185101. Τῇ “4ροεέδος ἀἸὰ ποῖ, ςομίά 
Ὠοΐ, (Δἴ 6 Γ 31Χ οὐ ΒΈν ἢ Ὀγθνίοι 8 ρρΘΆΓΔΠ668,) ἀομδέ; 
οἰδογν 86 ἐΐοψ ψολ]ὰ πού αν ὈΘΘῺ σοι! 88] Οηθα 
ἴο δνδηρο!Ζα {πΠ6 ψηοὶρ ψογά. 1 ΘΗΓΓΘΙΥ Ἀρτθθ 
νὴ ἢ ὙΒΙΌγ, Υεθί, Ον θη, δπά Καυΐϊποοὶ, ἰῃ τοίογ- 
τηρ (Π6 ψογάβ ἴο ἴῃ ϑδευοπέψ αἰδοὶρίθα, ταν οὗ 
ψἤοῦ ψοι]α ἀοιύ}688 δοσοιρδῃν ἴπ6 Αροβι]θβ. 8 
ΤΩΔΥ ᾿(Ππογοίογθ ἰγδηβίαίθ, “ δαΐ (ἢθῖθ ΨΟΓΘ 80116 
(ἢ τμθι) ψ πὸ ἀουδίοά." [Ι σταηΐ (πᾶ {Π6 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟἢΒ ἃ, Ποΐ 80 ΡΕΓΒΡΙΟΊΟΙΒ 88 τη ρς ἤᾶνο ὈΘΘΗ. 
Ὑ|5Π64, δηά (παΐ ἃ δον ποῦ Μοῦ πᾶνα Ὀδ6θη ἀρϑὶγ- 
8Δ0]6. 118 δγευλέψ Κυϊποοὶ διίγιραΐοθ ἴο {ἰ ΠΌΓΓΥ 
οὗ ἃ ὙΓΙΘΓ Ἰυ8ὲ Δρρτγοδοῆῃίηρ ἴἢ6 οη. Βιυΐί 1 566 
ποίπιηρ το ἴῃ {Π6 τοπηαγ. [1 ὄνθὴ [86 “4;οξέϊΐρ 
ΤἼοηιας σου]ά 80 ἰοηβ τοϑίϑὲ σοην! οἴη, ψΠΘΓΘ 15 [Π6 
ΜΟΏΘοΓ (Πδὶ δοῖη6, (ΡΟ ΠΡ 5 ΟὨΪΥ ἃ ἔανν,) οὔ [6 δουεηέῳ 
αἀϊδοὶρίος δὰ γαῖ Βογι}}688 γϑιηδίηῖπρ, ψ ΟΝ ἀουθὺ- 
1688 ϑοοὴ νδηϊϑῃθα ϑ Οη {μ18 80)6οἱ ΕἸ ΠΥ πλτυ8 
[48 ψ6}} οὐβεγνθάᾶ : Τίνες δὲ αὐτῶν ἐδίστασαν περὶ 
αὐτοῦ, φοβούμενοι τὴν πλάνην, χρὴ δὲ μὴ ϑητεῖν, τίνες 
ἦσαν οὗτοι" σεσιώπηνται γὰρ' μόνον δὲ γένωσκειν, ὅτι 
καὶ οὗτοι προσελθόντες αὐτοῖς ἐβεβαιώθησαν. ὮΏΘΓΘ οΔῃ 
θ6 ΠΟ Γϑδβοὴ ἴοσ αἱδϑοπιδίϊπρ (18  αοί, πῃϊσῃ, 88 
Οτοία8 Οὔδβοῦναβ, 15. ἃ ραᾶτγί οἵ (6 5(ΟΓὙὙ ποῖ ᾿η1π}- 
Ρογίδηί. “"Νδηι εαπὸ γοπ] δοϑυ πη δητ0118 ΟΠΊΠΘΠὶ 
αυδιαιϊϊοηοτ ἀθ δος! γογϊαῖο δάππϊ σοτία ἤπ68 11}15 
οἰϊαπὶ ἕδοία αἱ 8ά ογοάθηάιιπι ἰδπὶ ας. 1165 [πο γαηΐ. 
Ὠυρ ίδίῖο 1Ποτυπὶ ἠοϑέγαιῃ δυχὶς ἤθη. 1111 οἴη η18 
᾿πάαραπί οἱ ορβεγνδηΐ, οογίο οἵ 1η0}}Π01Π1|6Γ ογθάθσθ 
ἘΠ Διστάϑω ργορογίψ 5ισῸ 168 το βίδηα ἔπ 
ἰυΐο, οί Κπονίηρ, οὐ φειογιηιηϊηρ ἢ ]οἢ τοϑὰ ἰο 

ἴλκα; [Π6 τηρίδρμογ τῇδν θὲ {{ΠΠπϑἰγαϊθα ἔτοπι (ἢ 6 [0]- 
Ἰοντηρ οἰοζαπὲ ραββασο οὗ Ευτγιρί 685, Οἵ. 625. διπλῆς 
μερίμνης διπτύχους ἰών ὁδούς; (ΟΟπρᾶτα Μαί(. 14, 51. 
εἰς τι ἐδίστασας; ὙΠ ὅγυ7γ. ψογ, αίνοβ [6 ἐέογαΐ 
86η86, ἔο ὗε αἰυϊάοά ἐπ πιϊπά. 
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18. καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς. Μαίπονν σΟΙΏρΓΙΖο5 
[Ιηἴο οπ6 σοπιροηάϊαπι (ἢ οἢϊοῖ 6845 οὗ {ποβὲ ἀ18- 
σοῦγβο8 ψῇῃϊοῖ Οἢγιβί ποῖα ψ τ} {16 ΑΡΟβΕ168, ἢοΐ ΟὨΪΥ 
οὔ (6 τηοιπηΐ ἃἱ Βοίδηγ, Ὀυΐ 4150 δ Ψψεγυβαίθπ μθ6- 
ἔογτο δηά δῇϊογναγάϑ, θη δροιΐ ἰο δϑοθηὰᾶ ἰο ἢρδἃ- 
γψοη. (Οτοί.) 

18. ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία, (ἢ6 Ὠϊρῇῃσδί δ ΒοΓΙ ἐν, 
(δόξα προαιώνιος, Φοἢ. 17, ὅ ὅς 24.) 1. 6. {πΠ6 ρονογ οὗ 
ΤΌΠΠΡ ον ὺ [Π6 801}}8 οὗὨ πηθη ὈΥῪ τὺ ἀοσί τ Π6, ἀπα οὗ 
οἰἴδοξιηρ [ἢ6 ργοραρδίοη ΟὔΥ δ ρίοη ουογῳ τυΐοτο, 
ὈοΐΠ ἀπιοὴρ Ψ6νγν8 δπὰ θη 65, δῃα οὗἉὨ δἰπάϊηρ 
{πο πὶ ἴο ἴπ6 ῥγοίδϑββίοη οὗ {Π15 ΗΒ] σίοη ὈῪ {ἢ 5016 π|π 
τίς οὗ Ὀαρίιβϑιη. ( οβοηπ. δηᾶά Κυϊη.) ει ϑίοίῃ 
ΡῬτοάιιοοϑ ἸὭΏΔΩΥ οἰζαις!Οη5, ν Ώ]1ΟἿ. ἅΓ6, Ππονονοῦ, ποῖ 
ΘΓ ΔρΡοβίίθ. ΤΠΘΥ ΔΡΡΙΥ ἰο (6 βυϊογάϊηδίοη 
οὗ {πΠ6 ϑοη ἴο {πὸ Τδίμογ, 1. 6. 1Π6 ρογβοῃ δηίγυβίϑα 
ΜΠ ρόνοσ ἐο {Ππ6 ρίνοῦ οὔ ρονοι, Ἔχ. στ. Ρἤη. Ρα- 
Ποργυτ. Ττα]. ““ Μδρῆιβ, αὉἹ ἰδηΐιπ ῬΓφο" πὶ σΘρΙ : 
864] τη8]0Γ, 4111 Παρ! πίϊ ἀβάϊι.᾽ 

19. μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίϑοντες αὐὖ- 
τοὺς. ΟλπΊρ6}1 ἰγ ἢ58]4068, ““ σοηνογί 411 ἐΐθ πᾶ- 
(ἰ0}5 ;" δηὰ )..5114.65 [Π18 νΘΓΒΙΟΙ ἴῃ ἃ ΨΘΓΥ ὈΓΟΪΙΧ ποίθ. 
Ι εδπηοῦ ἄρρτγονβα οἵ [6 ᾿Ιηἰτοδυοσίίοη ΟΥ̓ ἴπ6 αγέϊοϊε. 
Ηε, Ἰοινανογ, 08} Υ οὔΌβογνοϑ, (Παὶ ἐῆογα ἅτ (ἢγθθ. 

- (ὨΙηρ5. ἤοΓα Θη]ΟΙ 6 : ““ἴ0 σοηνογίὶ ἴο {π6 (δι; ο 
1Ἰη1ἰῖ6 ὈΥ ὈΔΡΙΙ85πὶ; δηᾶ (ο 1:ηβίγιοῦ [Π6 ὈαρίΖοά ἰη 
{Π6 Ργδοίιοαὶ ἀπ{168 οὗ ἃ (1804 η 16. Βγ πάντα τὰ 
ἔθνη 15 πιρᾶηΐ, ποῖ, ἃ8 ΠΙΠογίο, {Π6 6 νν8 δίοπο (ςἢ. 
10, δ.) υι ΡΘγβοηβ οἵ αἰΐ παίϊοηβ, μοί Ψ6νν8, 84- 
ΤΥ ΔΉ5, ΟΥ (6 Π11168. Τῆς ΑΡροβί68, ἤονγδνϑσ, 566Πὶ 
δί ἢγβί ἴο ἤδνθ ᾿Ἰηἰογργοίθα {1115 οὐ {π6 76 }}5 ΟΠΪΥ, 
νν ΠΘ 16 Ὁ γοϑίἀθηΐξ 1ἢ Δ] βίη 6, ΟΣ ἴῃ {86 οἵποσ ραγῖβ 
οὗ {π6 ψουῦ]ὰ (ἢγοιρἢ ψ ῃσἢ (ΠῸγ μοῦ βοδίίζογεα, οὗ 
οὗ {πο86 (δηι }68 ψ}οὸ βῃου]ά οδιμῦγασα τὸ 96 158 
[οτπλ8 οὗ το] ρίοη. Τηδὲ {Π6 268 Ψ γα βοαδίίογεά 
ΓΠγουρ!οαΐ τΠ6 Κπονγῃ νου, ἀρρθᾶγβ ἔγοπι ΨΦόβθρῆ. 
. 7, 8, 8. τὸ γὰρ ᾿Ιουδαίων γένος πολὺ μὲν κατὰ πᾶσαν 
τὴν οἰκουμένην παρέσπαρται τοῖς ἐπιχωρίοις. ῬΏΠ]ο, ἴοο, 
(ες οραίοηθ δά (δία, Ρ. 1081, 89, οἀϊ. Εγδηςοῖ) 
588, {Παἴ ἃ}} {Π6 ῬΓΟΝΊΏΘ6Β (ἸὩΔηΥ οΥὉὨἨ ψ οὶ 6 δηιι- 
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τὴοΓϑίθ8) ψΟσα [}}} οὗὨ 6 8ἢ. οο] 58. ΤΠ] 15 ψ6]] 
{Πυδιταιϊοα ὈῪ {π6 ἔνο [Ὁ] ον Πρ Ραββαρθβ, οἰϊοα ᾿γ 
ΒΌΙΚΙον, ἴτοηι ψυδβίϊη Μαγίγσγ, ἴῃ ἴΠ6 βεσοηᾶ ρατγί οὗ 
ἢ18 Πιαίοραο, Ρ. 888. Οὔδε ἐν γάρ ὁλῶς ἐστι τὸ γένος 

ρωπων------ὲν οἷς μὴ, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ σταυρωθέν- 
τος Ἰησοῦ, εὔχαι καὶ εὐχαριστίαι τῷ πάτρι καὶ ποιητῇ 
τῶν ὅλων γίνωνται" ΜὨΙΟὮ 18 (8 ἰΓΔηϑἰαιοα Ὀγ Μτ. 
ΒυϊΚΊογ: “ ΤἼΏΘΓΘ ἃγα πδίϊοηβ ὙΏΘΓΘ ποθ οὗ γου; 
θῖν, ΘνΟΣ 1ΠΠΔ 0164 : ὈὰϊΓ [Π6Γ6 18 πού ΔΩΥ ΠλίΟΙ, 
ΟΥ ρθορὶᾳ οὗ πιδηκιηά, ψῃϑίῃογ θαγθδγίδη οὐ ασθοῖ, 
ΟΓΥ Ὁγ ψ]ιδίανου ΟἴΟΓ Πδπλ6 αἰ ρι ]5η64, ψΠοΙΠοΥ 
Ηδιηδχοθίδη9, Νοιμδάβ, οὐ δεθηϊθβ, Ψ Βογο, [βγομρἢ 
πῃ πᾶπλ6 οὗ ἃ ογυοϊῆεοά «68118, ῬΓΑΥΘΓΒ δηα (πη Κ8- 
σινίηρβ ᾶγὸ ποΐ οἴδσγθα ὕρ ἴο πε Εδίμοῦ δηά Μαῖκοσ 
οὗ 8}} (Πϊηρϑ. 

Απηά 1}. Ρ.898 : Ὡς ἐν μήδενι γένει ἀγνοεῖσθαι αὐτὸν, 
καὶ ἀπὸ πάντος μετανοίαν πεποιῆσθαι καὶ πάσας τὰς 
πὴ μσασνε μὲ ἐι ϑδ αὐδε “διοῦ ψ8 ἴΠ6 βρη ἀοὉΓ 
Δα ρον " οὗὨ ἢϊ8 ἀρροάγδῃςθ, (δὲ {ἢ 6.6 18 ΠΟ Ὠδίϊοη 
Ἰσῃογδηῖΐ οὗ ἔπι; θυ τηθη οὗ 411 δ οἢ8 δῖα Ὀὑγοιρῆς 

“ἴο γαρϑηΐδῃοα ; 85 ΠΊ0}8 ἅΓ6 8ι10}]6 οἱ (0 ἢ8 ΠδΔπη6, δΔηά 
Ρτίποοβ δηὶ Κιηράοπιϑ [δ δηα γονοῦθηςθ 1 Ὀογοπά 
[δὶ οὗὁἨ ΔΎ οΟἴΠΟΓ ρογβοη [ἢδὲ Ἔν ὺ ̓ἰνο ὕροη βγῇ. 

10 οἰθαγὶν ἀρρθᾶγβ, ἔγοιῃ [Π86 Αοἰβ οὗ [Π6 ΑΡροϑβι168, 
(Πα {Π6 ἀΙ5610168, ἔογ βοπια {ἰπ|6, Θηΐογίδ ποα [ἢ ορι- 
Ὠΐοη {πΠδὶ 1 ν48 ἑοσθιἀἄθη (πη ἴο ρῥγοδοῖὶ {π6 (οβ- 
Ρ6]Ϊ ἴο {π6 μοδίμϑθῃ πδίίοῃβ, δηᾶὰ γϑοϑῖνα ἔλθηι ἴῃ [ἢ 6 
ΟἸὨ γι βιίδη βοοιθίγ. Βαυΐ 1η ἔλθω: οἵ [πη6, {Π6 ΑΡροϑ- 
1168, ΘΠ ρῃίοηθα ὈῪ {Π6 Ἠοὶν ΟΠοβῖ, δοαυϊγθα δῃ 
ἸΏοΓοα86 οὗ Κηπον]εάρα, δηϊογίδιηθα Ἰηογα δοουγαῖθ 
ΠΟΙΙΟῊ8 Γοϑροοίϊπρ {πΠ6 ργοραρδίοη οὗ (6 (ἸΠ γιβι δὴ 
ἘεΙισίοη εἰτουοπδυὶ τἢ6 Κπονῃ ψο τα, δηα τηογο 
τα μεἶν σοπιργοβοηάθα (ἢ γι 8 ̓ η ΘΠ010Π8. (Ἰζοβθηπι. 
δηὰ Κυϊη.) γε τχυβὲ ποῦν Γῆ ΟἿ δἰίθηςοη ἴο [ἢ 8 
πηρογίδης ἰογ μαθητεύειν, Μ ϊοἢ ἤόγο, 1 ἘὨΠΚ, οἰ ΘΑ 
βρη ῆςβ, ἰο πιαζε α ἀϊδοὶρίε οὐ. “ΤΊ 8688 18, ““ἸηΔ Κ6 
ἀϊβοῖ 68 (οὐ ρϑγβοῃβ) οὗ αδἱΪ πδίϊοηβ.᾿ δὸ δ δίδθί. 
ΒοΖα, ατοί. ρμι. Οδίακογ, ΝΥ, δίπιοη, Ῥ'' οί. 
7411, Ροάγβοῃ, ξοβθηγῃ! ογ, Κυΐϊποοὶ. Τὰ ἴῃ6 ὃγ- 
τῖδο νογϑίοῃ : “ ἀἰβοῖρυ]οβ ἴδοι 6." δοοίϊ δπὰ 765- 
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16υ, “ ἀϊσοΐρί6" 4}1 ἡδιϊοηβ; ἃ ψοσγὰ ὌΠΘΕΓῚ ἴΏ 86 12 
οὐγ Ἰαπριᾶρο, δηὰ ἐρυηά 1η Πα κβρθαῦθ δηἃ ϑρθῃςεγ. 
Βρ. Ῥεάᾶγοθ, δπὰ Ἀγ. Μαδυ, 1ῃ ὅθγη). 4, 527, δὲ 

Ὧν. ΒΙοπιῆθὶ ἃ, ἱπ ἃ ϑοσιῆοῃ ὕὑροῦ Μεαί(. 18, δ. 
οὔϑοτνα, "τε πογὰ μαθητεύειν ΟΟσσΕΥ5 ἐΓΙσα 1π [ἢ 8 
Νον Ταοβίδιπθηξ, δηα ΔΙ ΑΥΒ ἴῃ {18 86186, ἐο πιαΐε α 

εἰϊδοὶρίο φΓ 1 τασϑύ, ΜΠ ρτοδΐ ἀθίδγεποε, γοιπάσκ, 
(Πδὲ (8 15 ποῖ 5ὙἸΠἘ]Υ δοσυγαῖθ. 10 ΟΟΟΌΓΒ ΟΝ ἐέπι68 ; 
Μαί. Φ7, 87. Μαίῇ. 18, 62. Μαίἢ. 928,19. Αοὶ. 

14, Φ1.; ὅπὰ ἴῃ Μαίει. 27, 67. 11 ἢδ8 (Π6 ἱπέγαηειἐϊνε 

56η86, ποῖ υπίγοφιθηΐ ἰπ {Π6 (Ἰ]Δ8816 84] 6 Γ8, 1. 6. ἴοὸ 
δε α ἀϊοοὶρί. Απὰ ενθῃ ἴῃ Μαίι. 18, δῷ. (Βοιρῇ 
Ὧν. ΒΙοιηῆρι ἃ 45 δϑϑίρῃβα ἰο μαθητευθείς [Π6 Β6Π868 
οἵ ““μπιανίπρ Β6θη πηϑάθ 8 αἰδοῖ }]6 οὗ," 1 δὴ ᾿ποϊιηρὰ 
(ὁ Ἐπῖηκ {πὲ 11 Πᾶ8 {πΠ6 αάἄἀὐωποέ 5ἰρῃιβοβίίοη, ἐο 1π- 
δἰγιιοέ: 50 {πα πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ 
ΤΠ ογα βρη ῆθβ, “ ἜΝΟΙΥ ἴοδοδοτ ᾿πβίγιοϊθα 1η (ἢ ἀοο- 
ἀτίηθ5 οὗ (μ6 Ο γιϑιίδη Ἀδρίου." Ηδγο ψ͵α πηυβὲ 
Οὔβογνα, ἔπ 6 ΓΘ ἰβ η0 ἀϊδιϊησίίοη οὗ Δρθ, ΠΟΙ 15 ὈΔρ (1812 
Ἰπιϊοα ἰο δάυ].ι5. Ηδξεηςο, ποὶ ψίϊῃους γοϑϑῦῃ, [88 

ὙΠ ΟΥ τακοη τῃ6 ορρογίιηιν οὗ ἀοίδηάίηρ ἰηΐδηὶ 
Βαρίίδπι ; ψΨ ῃοβ6 Ὄχδο!θηὶ ἀἰββογϊδείοῃ 18 Μ16}} ἀδβαγν - 
ἱηρ οὗ ρεγιβαὶ. ατοίίυ5, ἴοο, ἢ88 βοη να] Δ] 8 τηδίίοῦ 
οἡ {15 Β00])6ςῖ, ψΠ]οἢ Ψ1} Ὀ6 ἔοι ἃ ρᾶγΓῸΥ σοπαάδηβαοά 
ἴῃ Με. Εἰς γ᾽β νοσκ. Τὸ 81} {π686 ποίββ 1 σϑη οἠΐυ 
γοζεν ταῦ τοδᾶοθυ, ἴῃ ογάθγ πὶ 1 τῇδυ ἱπίγοάυςο {86 
(ο]ονίηρ δἀπλίγαῦ]ς ἀεΐδησα οὗ Ἰηΐληΐ Ὀδρ(18πη), ἴγοιι 
(Π6 4016 ροὴ οἵ νεὐβίβιῃ : 

“ΤῈ 158 δἀπηι[64 ΟΥ̓ 41}, ἀχοορὶ {π6 δοοίῃ8η5 δῃά 
ΟἰδκΚογβ, (πδὲ (0 88 ἸΏΔΗΥ 8ἃ8 τῆν, δῃά ουρὶί ἴο Ὀ6, 
ἰηιτοάιμοσά τηἴο {86 ΟΣ οἵ (ἢ τ 515 ἀ150 1016 5, θ8ρ- 
ἔἰδπι (45 Ὀδίηρ ἃ ρυῦ]ς δηά βοϊθιηῃ (οΚΘΏ οἵ πιαζὶπα 
απ ὁπ6 α αἰϊδοὶρίε) τᾶ ἃπα οὐρῇξ ἰο 6 δάμη]η15- 
ἰετοά. Βαυί ἰ{ 18 ποῦ δα. Δ ἔν ἀρτορα ἐο τυλοῆι 6 ἃΓ6 
ἴο δΡυὴν {π6 ἀρρο!]αίίοῃ οὗ ἀἰδοϊρέος ; ἈΘΊΒΟΣ ἴο ἔπ ο56 
οὐἶγ ψο μάνα αἰγθαάν ἰδατπε δα θδθη ᾿πϑιγυοίοά, 
ΟἹ; (Ὀ6δι ἄθβ {π6π|}) ἴο 1οβα αἷἰδϑο ψῆο αγὸ ἐξαγηῖηρ, 

. 8Δη4 ἃΓ6 ἴῃ 186 σουτβα οὗ ἱπβίσυοσίίοηῃ. Α φυρβίοηῃ 
{ποθ ίοα 8ἃ11565,  ΒοΊ ΠΟ σ ὁ, οἵ ἔτσο, οὐ ἐΐγεοο, οἾ 5565 
οὗἉ ἀϊβοῖρίθθ ΠΊΔῪ ῬΙΌΡΟΥΪν 6 ἐοττηθά, 1. 6. τῶν μαθόν- 
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τῶν, τῶν μανθανόντων Δῃἀ τῶν μαθησομένων. Τἢδ ἤτοι 
18 {π6 ορ᾿πίοῃ οἵ δεγνείιβ, Ψἢο, ἰῃ ἢ18 ὈΟΟΚ ἀθ Ο᾿γίδ- 
ἐϊαπὶδηιὶ εσέϊἐμέΐοπο, δγ πὰ οοπβάδης]γ οοῃ- 
(οηά8, (μὲ πο οὔθ οδῃ ἐερίἐἐπιαίοίν Ὀ6 δατα! 66 1ηΐο 
[186 πυῦογ οὐ ΟὨγιϑι 5 (86 1:0[685 θοίοτρ ἢθ ἢ48 δἵ- 
(δἰ πο [8 ἐλὲγέϊοές γεασ. ΝΟΥ ἃγθ [ῃθγ ψδηίηρ . 
ΡΘΙΓΒΟΏ8 δΐ {116 μι ἄδγΥ, ὙΠΟ᾽ τηδιηΐδίῃ {ῃδὲ οπἶψ 
{Πο86 [Πδὲ 5.4}} πάνθ γϑδοῃϑᾷ (Π6 ψεαγὰ ο΄ ρωεδογέψ 
ουρῇξ ἰο Ὀ6 τηἰτοαιιοοα ᾿ηἴο [6 πυπιρονῦ οὗ Ομ γιβι 8 
αἰβοῖρ! 68, δῃὰ θ6 ὑαρί[ζεά. Τίιεβα ΠΔῪ ὈΓΟΡΘΟΙΥ ᾿ 
μα ἰθτγηθιὶ τελειοβαπτιστὰι, ΟΥ ἀφηβοβαπτιστας ΤΩ 
δεοομά ορὶηΐοη ΜὙὰ8 ἰὈΓΠΊΘΓΪΥ 6] ὰ ὈὉν ατερ. ΝδζΖ. 
ΔΗ 18 δί {π6 ργϑβθηΐ ἀδὺ δβρουβθά Ὀγ (ἢ6 θοῖ- 
σῖδη5, (. Ὑ᾽ Ὠἰδίοῃ, ὅζο. ψίο Ποϊά, 180 ΤΠ] άγοα οὗ 

᾿ῃχΘ6, οΥ οἰσῇῃξ, οΥ ἴδῃ γϑᾶγβ, θχοϊ υἱηρ 411 μά 6γ ἐπα 
ᾶ,θ, ὯΔΥ Ὀ6 τηδο αἰ801ρ165, δηα ὈαρίϊΖζοά, Τθα86 
ΓΘ ται δυο τις τοῦ Τῆς (Πϊγὰ οἷ488 σοιῃργθῃςηας 
[Πο86 ψῆο Ἄχοίυ δ ρϑῦβοῃβ οἵ πὸ ἀσ ἔτοτη (ἢ6 ηυτα- 
θδγ οὗ ἀϊβοῖρ68 ἢϊ ἴο 6 δατηἰ64 ἰο (ἢ γΙϑίδη Ρᾶρ- 
εἰδὴ (νμοῦὶ ψνα ἴθ Γπὶ νητιοβαπτισταὶ) : Δα {ἢ}18. 18, 
δηά 88 ἀνογ θθθῆ, 6 ορϊηίοη οἷ τηοϑί ΟΠυγοθ 68, 
δηἀ ἴῃ ψ ἢ οἢ 1 τηυδὲ ρῥγοίδ88 ΠΥ δοαυϊοβοθηοθ. (ἰογ- 
[Δ1ΗΪγ. ἃ Ρογβοη παν Ὁ6 τη8δ46 ΔΏΥ ΟἾ Θ᾽ 5 α͵8ς1Ρ0]6, 1ἢ 8 
ἱμνοίοϊα πηδηῇδῦ ; εἰἴποῦ ἤθη ἢ6, ΚΠΟΨΙΏΡΙΥ δηα νο- 
Ἰυπίαε!γ, οὗἨ ἢ18 ον παριηθηΐ δηα ν1}], σουμπλ 8 
᾿π]861 ἰο ΔΠΥ Οη6 ἰοῦ ᾿ηϑιγυ σι οη (ν Ιοἢ ρϑὴ ΟἿΪΥ 
θὲ 86ἰἀά οὔΠ6 ἢγϑί 9488); οὐ ἤθη, ὈΥῪ Π18 ῬδΓΘἢ(Β ΟΣ 
διιια ΙΔῃ8, ἢ Ὑ ΠΟ86 ΡΟΎΘΙ ἢ6 15 ρίασοά, ἢ 18 80 ΠΟΠ- 
τ ἰεα δΔηά οηἰτυδίθα. Βυΐ ἢ6 ψῆο 18 σϑοδινϊηρ Π18 
38 ἐ ἰο550η 18 ἃ8 τυιιοἢ ἃ ἀἰβοῖρ]α 88 ἢθ ψ1ὸ ἢδα δὖ- 
ἰρηάρά ου {|| ψῃοΪΘ σουγβο οἵ ἰηϑισιισίίοη, ππίο ἐῃ6 
ΨΘΙΥ ἰαϑύ ἰοβϑοῦ. ΝΥ, ''6 ῇο 18 σοπημ 64 ὈΥ ἢ 15 
ἰαιθμογ (ο (Π6 σαγα οὗ ΔῺΥ τηδϑβίοσ, 18 αἰγεαάν ἀξ αἰϊδοὺ- 
»ίο, δοξογθ ἴθ 88 ὑὈθϑη ἰδιυρὶν ἢ18 ἢγβί [ἰθββοῃ : δηὰ 1 
{6 8816 ρΡογβοη 6 ὑσὶ πηαδίθγ δῃηα (ΔΓΠ6Γ (45 [1 ἢ 6.8 
818 [ἢ τηδϑίθιϑ οὗ (ποῖγ οἰ] ἄγθη), [Π6 ἢ 85 800} ἃ8 6 
ἢ48 Τοσιηθα ἢ18 ρίδη8, δηα δγγδησθα 15 ΤΠ ΘΑ80.Γ65, ῸΓ 
ἢ αἀιισδίίοη οἵ 15 Βοὴ (44 ἴοο βϑοοῃ 6 οδηηοΐ 
ἔογιῃ {Ππ61), ἔγσομι {πδἰ ᾿Ἰηδίδηΐ (ἢ 6 800 15 }1153}}}7 8ο- 
οοιηίοα ἐλ αἐδοὶρίο οὗ 18 ἰδίμου. Αηα 8ϊης6 ΘΧΡρΘΊ!- 
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ΘΏς6 ἔσδοῦ685 0 [ἢ (Π6 παρ ογ οὗ ἀἰ5ο 1016 5 0 ἀΓ6 
Ὀτουρῆΐ ἴο βοῆοοὶ, ογ ρυΐ ἴο γβάθβ, οὗ 1πἰγοἀυςσορά 
1ηἴο τῃοσοθδηαϊΖα οὐ Ῥγοΐβββίομβ, ηοΐ ὈΥ (μεῖὶσ ονῃ 
1}, θὰ ὈΥ (μᾶὶ οὗὨ [Π6ΙΓ ραγθηΐβ, 18 :ῃΟΟΙΡΑΓΔΌΪ 
{Π6 ρστγοαίοσ, (6 τἰδμδ ἰοφμοηαϊὲ Του Γ85 (δ΄ γα 5που] ἃ 
Ὀε6 να [6 παηιθ Ὁ ἀϊδορίος ἴο Ὀ6 βυϊίαθ! 6 ἴο ἐδοπι. 
ΝΟΙ ἃγ6 δχϑῃρ 68 δηϊηρ: ΤΙΠΟΓΠΥ ψγ8 ἃ α15ς 1016 
οὗ Ομ γίϑί, ποῖ δὲ ἢ15 ἢἔγβί. Ὀδοοιμηρ 8η ορλοῦδιιδ, ΟΣ 
γουΐῃ, θυΐ ἀπὸ βρέφους. 2 Τίῃ). 1, δ, 6. 8,14, 1ὅ. 
(ν146 ποῖ. ἴῃ ἰος.) Ὑῆυβ 4150 1ὴ 18. 7, 1, 16. 1ῃ6 
ῬΟΥ 18 ἀδβου θα 88, ἔγοπιὶ 8 οἢ]ἀΠοοά, Κπονίηρ 
ον ἴο οἢυβ6 {Π6Ὸ ροοά δῃηα το͵θοῖ {Π6 ον}. δὅὸ 2058- 
εἶη Μαγίγσ. Αροὶ. 1. καὶ πολλοί τίνες καὶ πολλαὶ ἑξη- 
κοντοῦται καὶ ἑβδομηκοντοῦται, οἱ ἐκ παίδων ἐμαθητεύθη- 
σαν τῷ Χριστῷ, ἄφθοροι διαμένουσι. Οτίραῃ, ἴῃ Ψυάϊ!ο. 
Η. 6. “ δὲ οδὲ αυ͵ἱ8 ρῃδγ δὰ βοῇοἶδβ, ἃ πηδρ᾽βίγο ααυϊ- 
ἄδιῃ βιυβρίοιτγ, οἵ δἰ 1111|ι8 ἀοσίοτ!8 ἀἸβορυ 8, 5οὰ 
ΠΟοη ϑβίδεμτα ἀἸβοθηα! Δ 1050 Ῥγεοθρίογα β0 πη ΘΧΟΓ- 
ἄϊαπι, 864 οὰπὶ δ 60 ῥσίπα ἰδηζὰπι οἰθιηθηΐα 5ι1566- 
Ροειῖ, ἰγδάϊτυγ 4118 θυ ἀθη υ8---αἰ͵ σὰπι δ 1118, αυΔη- 
ἴα ἰῃ 618 6ϑί, ποσὶ οαἀοσίαβ, οἵ οἀπὶ ῥγηδ δρυά 
608 ἀδροδιιοσγῖς συἀ᾽πχοπίδ, ἔὰπ|ὶ ἀδηγαπι 1ρ818 ἀοςίο- 
Γὶ8 ρογίδοςογα Ργβςθρία ϑυβοιρίαί." [λιοίδῃ Ἡοδτγιηοί. 
82. καὶ αἱ τίτθαι τοιάδε λέγουσι περὶ τῶν παιδίων, αἷς 
ἀπιτέον αὐτοῖς εἰς διδασκάλου, καὶ γὰρ ὧν μηδέπω μαθεῖν 
ἀγαθὸν τι δύνωνται, ἀλλ᾽ οὖν φαῦλον οὐδὲν ποιήσουσιν, ἐκει 
ἐτρυτεν 5ο (ἰς. α6 Ν. 1). 8, 8. “δὶς ἀρρτγαοάϊογ δά 
ΔΏς αἀἰβρυϊζαίοηθπ), φμαδὲ πἰλὶΐ μπφμαπι αμαϊογῖηι ἀθ 

4115 ᾿πητπογία θ0.5, πἰλὲέ οορσιἑαυογῖπι, γμάδηι πιὸ αἰδοὶ- 
»μἴμηι, οἴ Ἰηϊθρτατη ἀοοΐρο, οἱ 68 αι γοαυΐτο, ἄοςθ." 
ΨΈΓΥ 8 πη ἴο ΨὨϊοἢ 15 (μαι οὗ δεθδθῦ. ἢ 81,1. 
“)ιχῖῖ ΕἸΠπου8 ΗΠ]6]θα : ργοδοίψέιπι πιὸ ζασ, τιέ 
πὸ ἀοοοαϑ5.᾽ 1 ρσταηῖ, Ἰηά4664, {πα [πουρἢ {πΠ6 πουη 
μαθητής οσουγβ ἄρον ἵψο μυηάγοά δηά ΠΥ {{π|68 ἴῃ 
{πὸ Νὸν Τεβίδιηθηϊ, ἃ 185 Π0 ὙΠογο αδἰἰγιθυίοα ἰο 
σμ! άγθη, ογ ἰηΐδηΐβ, θσοορέ Ῥοσθδρβ ἰπ 1 Τίπι. 8, 14, 
15. δῃά Αοὶί. 15, 10,1. [10 ἀο68 ηοΐ, Ββονψονογ, ἔτοπὶ 
{Π6ης6 ΦΌΠονν, (Πδι ἸηΓΔη18 Δα ογβ ψογα ποῖ αἱδεϊρίος, 
ΔΗΥ ΤΠΟΓΘ (ἤδη (Πα {Π|| “Ϊροδέίο5 ομἶψ ψετα αἰδοῖρίος, 
Ονο ἅτε ἔοσ {Π| πχοϑί ραγὶ ἀθδίρῃδίθα δῪ {118 Ὡδιη6); 
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οΥ (δἰ ψομέϊ5 ἅτ ποέ ἀἰβοῖ 168, {Ππουρἢ παι ΠΟΥ ΓΘ 
ΔΏΥ ΜΏΘΓΘ 80 οΔ] δα ἴῃ {πΠ6 Νὲν Ταβίδιηθηϊ οδηηοΐ 
06 538(ἰϑίδοίοτ!  Υ ἀδπηοπϑίγαίοα. Βυΐ ἩΠδίενογ πᾶν Ὀ6 
{π6 ἀοίοσι: δίῃ ἴῃ οὐδοῦ Ρ]8 668, σαγίδιη]νυ ἴη ἐλῖδ ρα8- 
8656, Μ᾽ ϊἸοἢ σοηίδιη8 {πΠ6 ᾿ηϑϊυ{οη οὗὨ θΔρί!88), ἃ ἰαχ 
δηά τη 1]ἃ οχροβί(ίοη οὗ [ῃ6 ψογά μαθητεύσατε 18 ἴο Ὀ6 
ΡΓοίοεγθα ἰο ἃ σὶρ, βίγαιρῃς Ἰδσϑα ᾿ηἰογργοίδίίοη : δηά 
{πδι (815 Κιπὰ οὗ ᾿ηςογργοίδιοη 88 δἀορίοα Ὀγ (ἢ6 
ΑΡοβεῖ6β, 1 πιᾶκα πὸ ἀοιδί. ἘΕὸγ βίηςα ὑΠ6Υ σοι ]ὰ 
ποΐ 6 Ιρπογδηΐξ {πὶ {Π6 ὈΟΥΒ δηά [:ηΐϑη(β οἵ 6018 
ἍΓΙΟ ἰο δα οἰτουπηοϊβοα, 50 845 ἴο Ὀδοοίη6 «68 8]50, 
δηά {π08 ἴο 6 Ὀτουρἧξ ᾿ηἴο σονοηδηΐ, (ουΐ. 29, 10, 
11, 12.) δηὰ {μδῦ (6 ῬοΟΥ8 δηὰ ἰπΐδηςβ οἵ (ὐθη }}6 
ἀράν ΜΟΙ ποῖ ΟἾΪγΥ ἐλεηιδοῖυες οΔ]]6 ἃ ῥγοβο- 
Υἕοβ, δηά οἰγοιπιοίβοα (45 [Π6 ΜΙιβοῆπα [θοῇ 68 115), 
Ρθυΐ ννογο αἷ8ο δαρέϊκοα (45 1 ἴᾶνα ΠΥ ρῥγονθα ΠῸπιὶ 
(Π6 Οδιίηθγα, ἰῇ {π6 ηοΐα οἡ Μαίί(. 8, 63), 1 ἀο 

- ποῖ, {πΠογοίογο, 866 ον τ οουϊὰ Θηΐοῦ ᾿πίο {Π6ῚΓ 
{πουσἢ 8 ἴο ἀχρυηρα θοΥ8 δηα 1ηΐληΐ8 ἤοσὰ (ἢ 6 1151 
οὗ ἀϊβοῖρ]68, ογ ἔγοπῃ θαρίβηι, 1}1688 ἴΠποῪ πδά θθθη 
Θχοϊ δα Ὁ. 1Π6 ΟΧΡυθ88 ᾿πΠ) ΠΟ ]οΟἢ5 οὗὨ (ἢ τβί, ψῃϊοἢ 
Μ6 Ὧο ΨΠοΓγα ἢπᾶ. Αραίη, δβίηςα δὲ {Π6 νῪ {Ππ|685 Οὗ 
1Π6 Αροϑβι168 (πῃ 80 δχίδηϑβινθ 8 σοηνογβίοῃ οὗ (ἢ 6 
ψοτ]α) ἢ οου]ὰ ποῖ "υΐ οἴἴοη Ὠάρραη, {πᾶΐ ἃ «6 18ἢ 
ΤηΔβοΓ οὗ ἃ ἔδγ, ᾿ανίηρ σὨἄγοη, ὈοΓἢ δα υ]05 ἀπά 
θογυϑ, 8πἃ ἰηΐδηςβ γθοθΏΥ θόογῃ, ψου]ὰ 116 Ὠ] πη 86 1 Ὁ 
ἴο {π6 Ομτίβείδη Ομαγοῖ ; ΠΟΥ͂ 10 θΘΟΟΙΏ68 8η ἱπιροτγί- 
δηΐ αυδβέίοη τοδαέ τυας ἄοπε, οὐ οομία ἦαυθ ὄθθη 
ἄοπο, ευἱξῆ ἐδε δογς απά ᾿ηΐανέδ 85 ἴῃ ΓΘΟΘΉΓΥ 
Ὀογη "ᾶῦ6, 'ῃ ογάοθγ ἰο "θοοπια ἃ ρδγίδκοσ οὐ δἴθσῃδὶ 
βαϊνδίίοη, ἴο θ6 εἰγομπιοὶδοά, πὰ Ὀτουρῆϊ ὉΡ ἴῃ ἢ 8 
θογδοοά, 88 1 6 Ψθγα ἃ αἱβοίρίε οΚ' ἤἥοδεδ, ἀπά ποῖ 
οὗ Ολνὶδὲ Νο, βυγοῖὶγ! Ναγ, δί. Ῥαὺ] 8408, “ Ὀσηρ 
1π θὰ ὉΡ ἴῃ ἐπ ἔδαγ ἀπ πυτίυτο οὗ (86 Ζογά." (ὅδ66 
ἜρΡἢ68. θ, 4,)Ὶ ΟΥὐ᾽ νψὰ5 {Π158 ᾿Ἰηΐδηΐ, οὐ ΟΥ͂, 88 γεῖ ποῖ- 
{Π6γ ἃ ἀϊβοῖρίε οἵ Μοβββ, ἢογ οἵ (ῃγῖβϑί, θυΐ Κα ἃ ἐα- 
δία γταδα ὃϑ' Βυϊ Ὀγ {Π18 τηιθδῃ8 ἢ6 ψοιυϊὰ ἤανα θ6θη 
1 ἃ οῦβ6 σοηῃάπίοῃ, {Π8Π 1 5 ΔΊΣ Ππδά ἤδνοσ θη- 

τ Οὐ {Πἰ8 βυδ]εοῖ {πεγὸ ἰδ πο ἢ ἱπιροτίδηϊ πραγ ἴο θ6 ἰουπά ἰῃ 
1 εἰεἴοοῖ, οὐ Μαίιῃ, 8, 6. 
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ἰογεά :ηΐο τ (μγιβιίίδη ΟἸτοῖι, βίησθ, ἀορτίνεά οἵ 
{6 7268 τὴ [68 δηά Ὀγίνι]θροθ, δπα οὗ δνΈγΥ δβϑίβί- 
8Δης6 ΜΗ ϊςοΝ,, αδ α ὕει, ᾿6 σης ἢανα ἐχροοϊθα ἔομε 
α ὕζιυ, 6 ψουϊά παν γϑοεινοα ποέλέπα (παι τὐῖσθς 
ΒΟΙΝΘ ἴο ΓΣΟΡΔΙΓ (Π6 1ο88. Βιιΐ 4} ᾿πίγι δου 15 οὐν δία, 
1 νο αν ἀονῃ ἰδ6 ἐοΠ]οσηρ ῥγίποῖρ]θ; πᾶρα]γ, (π8ὲ 
αϑ 6 Ψῆο 18 θογῃ οὗ οἱ] ΖΘΏ ρῥᾶγθηΐβ 18 ἃ οἰ Ζθη, δὰ 
ας ἃ Μάον, δῃά δὴ ογρῆδῃ οὗ ἃ ρεζβοῃ θῃγο [θα ἰηΐο 
ΔΗΥ͂ ΒΟΟΙΘΑΥ͂ ΟΥ ὈΟάΥ, Ὀοϊοπρ' ἰο (δὲ βᾶτηρ βοοϊοίυ, δῃά 
[411 υπάογ 1(8 ργοϊθοίίοῃ, 50 ὅογο απά ἱη αὴίβ ἅττα 4180 
αϊδεὶρίος οἵ ἴῃ6 βαη6 βοοίεθςΥ ογ Ὀοάγ. Αἀά, ἴοο, {δῖ 
{πο86 ψῆο ἂγα ἀρ} }]ηρ ἴο τοοθῖνθ ὈΟΥ8 διηοηρ' τ 6 
παρ ογ οἵ ΟΠ γι᾿ 8 ἀἰβοῖ 0168, πηδη ἔθ τεσ άβ ἔγοπη 
ΡΓοργιεῖν οἵ ἰδηρυάρθ, ἃπά μάνα ποῖ ψἤαγθοῃ ἴο ἢχ 
{π6ιγ ἔοοί, θαΐ τὴᾶὺ 6 ῥτγοββθα ΟΥ̓ (Π6 βᾶπ|6 ἃγρὰ- 
τη ηΐ8, 80 ἃ8 ἰο 6 σοιῃρο 64 ἰο Ἔχοϊι δ αἶδο ψοιέἠα 
ἍΜ ΏΟ56 ἃρ8 18 ῃοΐ γαῖ σοῃῇτγιηθα. Βαΐ 1{{Π  Ὺ αὐἀπιϊέ 
ὅογα, 1 τηυϑῖ 481. ἰ(ῃ6π), δί τολαέ αροῦ δὶ δονς αἱ 
Βοΐοο] οδῃ νΘΙῪ δασυγαίοὶυ ἀϊβοογη ἴπ6 ἔδυ 5 οὗ {Πδὶτ 
τηδϑίογβ, δηά ἢᾶνα ἃ ΨΘΓῪ Οἶθᾶσ 86η86 οὗ ]υϑίϊςα δηά 
ῃδίαγαὶ δαυϊίγ, 18 Δαπρ6α ; ΠΥ, Θν 6 ἢ Ὀδίογθ {Π6Ὺ 
Ὀορίη ἴο Βρ6δῖκ, δηὰ ἴῃ [6 Ἴγσϑάϊθ, ΟἿ 6 ΠΊΔΥ ρϑγοθῖνα 
ἴη {π6πὶ {ῃς (ΟΚΘηΒ5 οὗὁ ὈΘΏΙΡΏΟΥ δηα ρστγαίιάθ, δηά, 
88 Ὁ ψοΓ6, (ἢ Βραγκβ οἵ {Π6 νιγτίυθβ. Βαΐ τολαΐεουεν 
ψοαῦ οἵἉ ἙοὨ!ΠἀΠοοά [ΠΟΥ 5141} ἢανο σταηϊθα (ο 118, (Π6 
11,1 ΒΌΡΡΟΒΘ, Δρργοδοῖΐὶ ὨΘΆΤΟΣ ἴο ᾿πέδπου ἤδη ἴο 
ΔἀοΙαβοθῆσα; 8ηα ΠΟΥ πηυϑί αὖδο πεοοοδαγὶῳ ργαηέ, 
{Πὺ νι δὲ 18 ἄι16 ἴο ΔΠΥῪ Οοἠδ ὈΥ γχίρἠξ, τῆδυ (580 ἰδὲ 11 
Π) ΓΘ ΠΟ ΟΠ6) θὲ απέϊοὶραέεά, Ὀυὶ πηυδί ΟΥ̓ ΠΟ πιοᾶπΠ8 
θὲ ργοογαδέϊπαίοά. Ναγ, τῇ δοψβ οὐυρῇξ ἴο Ὀ6 θαριϊΖοά, 
ΒΌΓΘΙΥ 10 ψγὰ8 ργάθηϊ ἴῃ ἴΠο86 Ψ ΠΟ ρτοβί δα ονϑγ Π6 
Ομυγοὶ (1π ψὨ]ςἢ 4}} (Ὠ]ῃρ8 βϑῃου]αὰ Ὀ6 ἀοπθ ἀβθοθηῦν 
δηά ἴῃ οτάθγ) ἴο γθάυϊγο, ἰΠαί ἑηζαπέξδ, δῃη ἃ ἰἢοβ8 Ψῆο 
οδϑηπού γοῖ βρθᾶκ, βῃοι ἃ θ6 ὈαριϊΖεά, γαέλθν" [ῃΔῃ 
ὅοψδ, ἔτοιῃ ποτ {6 Γ6 πὰρ θ6 Γοᾷβοη ἰο ἔδδσ, 16ϑὶ 
ὈΥ ἴδ ἱπηῃδίρ Ἰἰθνιν οὗὨ τϊηὰ 80 ρϑιοθρίθ]8 1ὰ [δῖ 
ἅζθ, ἃ [Πϊηρ 80 ρτᾶνα Δηα βοϊθιηη βδοιμα 6 ἑυγηρά 
ἱπῖο βρογί. Νοῖ Ψψὰ8 1 ΠϑοθββσΥ ἰἢδὶ τπ6 τπϊηρ 
8[1οι] ἃ θ6 σοπητ {64 ἰο ψτιησ, δηά πηδγκοά ὈΥ οχ- 
Ῥγθβ88 ΨΟγαβ ἴῃ (6 βαοσγβὰ νο]ιμη6, 5 ἃ5 ΘΙ ΠῸΓ (ἢ 6 
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ΔρΡ ΠΟΓ {Πε Βοχ οὗ ἰποϑ6 ῆο ὅγε {0 ΡῈ δάἀπη θα ἴο 
τηὴ6 ΓογαἶΒ ΒΌΡΡΘΓ 18 Ῥγθεβογῖρϑα Ἐ. Οἡ (ἢ6 σοῃέγαγυ, 
(Π6γθ Ψψ85 ἃ γδαδοῆ ΜΨὮΏΥ ἰπαὶ βῃουϊὰ ποὲέ 6 ἄοῃο, 
Ἰ. 6. 1681 ΒυρογβΈ 0018 ΡΕΓΒΟΉΒ 8ῃη0ο} 4 ΒΆ]ΟΚ δί {ΠπῸ θδτκ 
ΟἾΪγΥ οἵ ἀοοίγ! η 68, τας ἡ νοῦ αἰϑριῦθ δροιΐ τ [185 

ἘΞ Οη {Π|8 βυδ]εοὶ γ σῪ 7υἀϊοίουβ γα πὸ (Ὁ]] οσσίηρ τοιηθγκβ οὗ 
τ. 1Τλαμείοοί. ““ Ηΐης οὔδι ραίαϊ ταῖΐο, οὐῦ αρῃὰ Νονυῦι Τοβία- 
τηθηζιπι, ΔΟΟΌΓΘΟΟΓΙ γορσ Δ, ὩΟῺ ὈΓΘΒΟΣΙΡαῖυγ αυϊπδηλ ὈαριΖδηά!. 
Ορρογαηΐ Απδθαρδῖθ, Νοπ ργαοῖρίξιν μὲ ἐπε ν μι, ἐμά ἱηγαπίοξ, 
ἐγρὸ ποπ διιπὶ ὸ ροίωρ δ δαὶ ὐει ὥνη ερο, δῖοπ ργοἠ δοίιν μὲ δαρεϊχδη- 
ἐὼν ἰηΐδη!65, ἐγρὸ εἰπὲ δαρίχαπαΐ. ἘΠῚ ταϊίο 1ῃ ἀρεσίο.-- Ναὶ οὗτι 
Ῥεεαοθαριίβιμιδ ἰῃ Εσο]εβιὰ Φυἀαϊολ, ἴῃ δαἀιμϊδβδίοπθ Ῥγοβεϊ γίογυμ, 
118 ἔαϊο ποῖα, υϑίζαῖιβ, οἱ ἔγεαυθῃβ, αὖ Π1Π]1] ἔδσδ ποῖα, υϑιζαι 8, οἱ 
διεᾳυδηῖίυδ. 1. ΝΟᾺ ορὺβ ογδαΐ υἱ δίίασυο ργϑοθρίο σοβδογοίυγ 
(ουμι Βαριίδηηι8 ͵8πὶ ἰῃ Βαοστατηθηΐζιηῃ ονδάθτοὶ Ενδηρθιὶ συμ.) Νατη 
ΟΝ γϊβευβ Βαριἰϑπιαπὶ ἴῃ ΤΔη0}8 8188, δία ἴῃ υϑυτὰ Ενδηρσο]ουῦι, 
δυΒοορΙς αυδίθαι ἱηνθηϊ, Ὠος βοϊυπὶ δαάϊῖο, ᾳυοὰ δὰ ἀϊρηίοτοπι 
ἤποηι δίαυς δὰ Ἰαγρίογοιη υὑδβυϊῃ ρσοπιονοσγοῖ.-- ΝΟ 8818 ρ6ΠΒ 
Ὀπΐνοσβα ῬΑ Ὸ]08 8011105 ὈΔρΕΪΖΑτΙ : 11πἃ ργδοθρίο ορυβ Ὡοη Παθυϊῇ, 
φυοά σοϊγηιηὶ δὲ ΒΘΏΙΡΟΙ ᾿ηνα]υογαῖ.--ϑὶ ργοαϊγοῖ 784πὶ οαϊοίυπι 
Σοσδὶθ ἰὴ ἤθεα γεῦρὰ, ἐεύίρίαί δε ὠπωδφμΐδφιιο 7)ὲ6 7)οπιϊπῖρο αὐ 
Ρυλιίοιπι οοπυσηΐμπι ἐπ Ἐσοϊοεῖά, ἰμδαηπὶοῖ 1116 οοτῖὰ αὐἱουηααα ΟἹ πὶ 
ἴῃς δυρασγοῖ, πο σο] γα ἀδβ 6986 Ὠ16 Ποπηηῖσο 1᾿π ρυὈ]1ΟῖΒ σο- 

γοηϊθυδ ρτθοθ8, ΘΠ ΟΙΟΠΘΒ, ρβδἰπιοάΐδβ, ΘΟ αποά Ὠ0]]8 ἴῃ οἀϊοῖο ἀθ 
115 τηθητὶο : Νδπι οἂν! δαϊοίιπι ἀς οο]Ὀταϊίομο Ὠ]16ὶ Ποιβίηϊοβ ἰπ 
Ῥυ]Ιοῖ5 σοηνθηεῖδυβ 'π σοηοῦὶ, ἀ6 ραγιου]αγθι5 δυΐθπι ἀἰνίη! οὐ]- 
(ὼ8 βρβοιθῦυβ ἰΐθπι σο] τη 18 ΠΟ ΟΡῸΒ οτδῦ τ οββοῦ χη θη 10, 
οὗπι 1δῖδ δηϊεάδιυμι δἀϊοίιτα, οἱ οὗτῃ ἀδγοῖαγ, ΒΘΙΏΡΟΙ οἵ υδίαυθ 
ποῖδο οββοηΐ, οἵ ἴὴ υ8ὰ δββί 00 .---ρ 8881 510 ἰβῖίπος τηοᾶο Γ68 86 Ββαρυΐῖ 
οὐπὶ Βαριίδηιο ; ΟΠ γίβέυβ οὐ Ἰηβι αἱ ᾿η ϑαογαιηθηΐαμι Ενβηρο]}- 
συμ, 400 ἰη ρτοίδββιοηθαι Ενϑηρο] ΟΠ]Π 685 δά πη Ἐς γθηταγ, αὐ ΟἹ ὩΣ 
ἴῃ Ῥγοβοϊγείβανιτ, δά το]ὶρίοποιι δ πἀδί οΆΠ).---- ΑΓ] γα 60 Βρθο- 
ἰδηϊία, τηοάυ8 50] σοἵ ὈδρΟΖαπάϊ, δεεῖϊδ8 θαυ ]Ζαπάδ, βαχὺβ θαριϊΖδη- 
ἄἀιι5, ἄς. τορυ] δ οἱ ἀοβηϊτοπο ορὰϑ ποη Βδθισσγυηῖ, οὃ αποὰ ἢξεο να] 
Πρρῖ8 εἴ τοῃβουῖυβ Β818 ποῖα θοδηΐϊ οχ οογαηηὶ υδι. 11, Εἰ σοῃ- 
ἴγά ογρὸ ρ]ανὰ εἴ δρογίὰ ργομδί μα ορυβ γαῖ, υἱ 1ηἴβηϊεβ οἱ 
ΔΥΝῸΪ θη ὈδριϊΖαγοηῖαΓ, δὶ 608 θαριϊζαποβ π6]]16Σ ϑδογναῖογ.--- 
81, Οἂπι ρεῈῚ οπιηΐδ βεουΐα Ὀγεοθάθηςζία υδιἐα(ἰβϑίπαμι δββαῖ, υἱ 

Ὀαρισαγθηΐασ ρδγνα, δὶ δϑοϊοσὶ ᾿ἰβίδπι Ἴσοπβυθίυἀϊηθηι γυϑ]οὶ 
ΟἸγίβίαβ, ἀρογῖδ ρτομιυϊδβεῖ : δ] θηζίυπι ουρὸ 6].8, εἴ ϑογίρίυγαδο 
μας ἰῃ τ, Ῥιεἀοραριίβιυμι βγηλαῖ, δὲ ργοραραῖ ἴῃ οἸὨηΐα ΒΘ υ]8.--- 
Ἐχ ἀϊΐςι5 δηΐθα 588118 ᾿'ᾳαεῖ, 4ι0 βθῆδι 1]πα τ ροηάυτῃ ἴῃ Νονο 
ὙΤεϑίδπιδηΐο, φυοὰ Δ] αιιοιΐοΒ οσουγτίξ, φυοά ρδίοτ- ἔΔη}}}185 βο] σαὶ 
Ὀδριϊζαῖυβ ἥιοεῖς οὐ τοὶλ ἔδιϊΔ, Αοἰβ, 16, 15, 353, ἄς. Νες 
ναϊεῖ, φιιοὰ σαν] απίυν ΑἹ πέρα αοδαρίϊδέαν, Ῥρτοῦθατὶ Ὡ0 ἢ ΡΟδ86 ἐπ ἰδιϊ8 
ἔλι "118 διΐδβα ᾿μέδηϊ68; ἤδπὶ ΠΟῺ ἴ8Π| δρίὰδ 4υδτίγ, δὴ 10 5018 
ἔτ" ]115 ποτὶ πὶ ἰηἴδηι 65, χυάπι γογα εἴ ποσιὸ σοῃοϊυάἀϊζυγ, 8ι Θββθηΐ, 
Οπιη6 85 δαρτὶΖδηάοκ.᾿᾿ ΕΝ 
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οὗ σοϑγθιηοηϊθθ, δηα {Π6 οἰτουτηϑίδης6β οὗ γίθβ δηά 
Τογη!8, ἴο {πΠ6 παρίεοϊ οὗἩἨἍ ν δῖ 18 ργιηοΙραὶ δηὰ Ἔββθη- 
ι14].᾽ 

Οη [Π6 Ῥαρί 8πι οὗὁἩ Ῥγοβϑὶ γίθβ δπιοηρ {Π|6 υειυδ, 566 
(ὯὨ6 ποῖα οἡ Μεαί. 8, 6. ἦν δο δαρέϊποά ἴῃ ἐδεπαπια 
ΟΓ αην οπμε, 18, ΌΥ θαρίΐβ:), ἴο Ρ6 Ὀουμπά ἰο οὔβογνθ (Π6 
ΤΟΙ ρίουβ οὐϑθγνδῆσθθ ἱπϑι {πο ὈΥ Ὠῖπι. 1ῃη 11105- 
ἰγδίοη οὗἁ (86 Μῦγηι οἵ θδριϊΖίηρ ἴῃ {Π6 Πδ4πη16 οὗ (ἢ 6 
Ἑαίῃογ, [6 ὅοη, δηὰ (6 Ηοὶγν Οποβί, ἡ) οἰβϑίεϊῃ ἢδ8 
(Π6 ἔρον ρ; ̓ ηἰογαϑίηρ οἰϊαι!οΏ8 : (οηβί. (Ἰ οι. 8, 
17. τοῦ πατρὸς ἡ μνήμη ὡς αἰτίου, καὶ υἱοῦ ας ἀποστολέως 
τοῦ πνεύματος συμπαράληψις, αἷς μάρτυρος. Ό, 14. δη- 
λοῦμεν ὑμῖν θεὸν παντοκράτορα ἕνα μόνον ὑπάρχειν, παρ᾽ ὃν 
ἄλλος οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸν μόνον σέβειν καὶ προσκύνειν διὰ 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμκῦν, ἐν τῷ Σαναγίῳ πνεύματι. 
7, 18. Βαρίϊβιηυ8β ἀδίιγ 1 ποιηθη τοῦ ἀποστείλαντος 
Πατρὸς, τοῦ ἐλθόντος Χριστοῦ, τοῦ μαρτυρήσαντος παρα- 
κλήτου. (Δποη. Αροϑί. 88. δοξασθήκεται ὁ θεὸς διὰ κυ- 
ίου ἐν ἁγίῳ πνεύματι. Ψιάθ δργώθοὶ. Αροϑί. [11 [88 
6θῃ ἀβραίβα δπηοηρ τῃμ6ο]ορίαηβ, θοίἢ οὔ δ 1αϑὲ δηάᾶ 

ῬΤΟδθηῦ σδηΐυγυ, ΠΟΙ ΠΟΥ 1Π6 Ψψοτάβ βαπτ. κ. τ. λ. 
Ποηΐδίη ἃ [Ὀγ]α οὗ Ὀαρίϊ8πι ργθβογι θα ὃγ Ὁ γίβε, 
8Δηα υβροὰ Ὀγ 1Π6 Δροϑί[ε8, οσ Ὑποίπογ θγ ἔδαπὶ 15 1η- 
ἀϊοαίθα {π6΄ ὁπά απὰ }μγροβε οὔ -Ῥαρίϊϑηη. ὍΤΠ6 δγρι- 
ἸηΘη5 υϑοάὰ ἴῃ ἀδίδηοθ οὗ 1ῃ6 ΤὈΓΠΊΘΓ τ1ι86 ἃγα ἴπ5 
βϑίδιθ Ὀγν Κυϊῃοεῖ : 

Ι. ῃοβα ψπο ΔΚ ἐλὲθ 5146 οὗ [π6 φυξβίζοπ ἀρρϑδὶ 
ἴο Αςί. 190, δ. σοιηραγοά ψιτἢ νοῦ. 2. δηὰ ΤΊϊ. 8, 4. 
8644. δηά (πον γϑιηαγκ, {Παὲ ἴῃ {Π686 ρϑββᾶρϑθ (ἢ6 
8 ]6 οὐ 15 Ὀδρίβηη, ἀηα ἐπι {ΠΟ Γ6 γα τηθηςὶοηθά (ἢ6 
ΚαίΠογ, [Π6 δοη, δηά {πΠ6 Ηοὶγν ΟΠοϑί. 

11. ΤΏΘΥ Ὀγίηρ ἐογναγά. [Π18 ραβϑβᾶρα οἵ Ζυϑέϊη. 
Ἀρο]. 1, 61. ρΡ. 79. ψ ΒΟΓΘ ἢ ᾿ΠΕΌΓΠῚΒ τ15 {πὶ ἐΠο868 
Ψ [0 σᾶ 16 ἴο ΡΓοΐδ85 ἔΠ6 ΟΠ γί ϑεϊδη ἀοοίγι πα ψογα θ8ρ- 
{1Ζ64,, ἐπ᾽ ὀνόματος τοῦ Πατρὸς τῶν ὅλων καὶ δεοπότου 
Θεοῦ, καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ Πνεύματος 
ἁγίου, δηά 848, τρόπον ἀναγεννήσεως, ὅν καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ 
οἰναγεννήϑγημεν. 

111. ὙΠΘΥ ποίῖοθ {παξ ἰῇ οἴποσ ραβϑᾶρθθ οὗἹἩἍ {6 
Ν. ΤΟ 15 πηθηςοηθα ομἱγ Ὀαρίίϑπι εἰς τὸ ὀνόμα τοῦ 
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Κυριοῦ Ιησοῦ, 1. ἐπὶ τᾷ ὀνόματι, 1. ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
Κυρίου, 1. εἰς Χρ. Ἰησοῦν, Αοί. 2, 88. 8, 16. 10, 48. 
19, ὅ. οι. 6, 8. (δὶ. 8,.27.. Βιυῖϊ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
Κυριοῦ ᾿Ιησοῦ, οΥ ἐν, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χρ. 1. 6. 
ἐς Χριστὸν ᾿[ησοῦν, 15 ἃ Βῃογίογ [ὈΓΏλ]8, ΒΙΘἢ, 1 6 
σΟΏΒΙ: 46 Γ [Π6 {Πϊηρ, ρῥτγοάμςθ8- ἢ 6 88Π|6 5686 88 ἐῃδΐ 
16 Γ οὴα ἴῃ Μαῖίί. 28, 19. (Κυΐϊη.) Ρίβοδίογ δηά 
Οὐδίδκογ, δῃά ἴῃ οὔγῦγ οὐνῃ ἄΑγ, ἸΏΔΠΥ Οσγηδη Τἢ6- 
οἰορσίαη8, δβρϑοίδ! γ Κυϊηοσὶ, τηαϊηΐδιθ {ῃ6 ἐσέξον" 
ορίηΐοη. ιβοδίοσγ {Π1ηΚ8 1 αὐ16 σοΠίγαγυ ἴο {πα ἰῃ- 
ἰϑηίίοη οὗ (Ἰγιβ; δηάὰ (ὐδίδκοσ τηδἰηΐδ! 8 {παΐ 11 18 
ΠΟ ΠΊΟΓΟ ἴο 6 ἴδκθϑηῃ ἴῃ {18 86η86, (ἢδῃὴ ψῇρδῃ [{ 15 
ἀϊγθοϊθα 1η1 (ογ. 10, 561. {παῤ 411 {π|ηρ8 ᾶἃγα ἴο 6 
ἀοπῃθ ἴῃ ογάρσε, 8πηα ψἤθγο ἰ{ 18 σοιμηηδηάοά (ἢδὲ αἴ᾽ 
Θδοἢ 5ϊηρὶε δοῖ γα βϑῃου]α 8δυ, “1 4ὁ {18 ἴο [6 ρἼΟΓΥ 
οἵ Οοὐ.᾽ Βιιΐ {818 866 πὴ8 ἃ ν ΓῪ {τνοίοι5 οὈ] οι. οη. 
ΤΙ ἀγρυμπηθηΐβ οἱ [086 ΠΟ δ (Π6 ργϑϑϑηΐ ἰδὺ τηδίη- 
(41 ἐλὲδ 8146 οὗ {π6 αυοϑίίοη, γα {ππ8 βἰδίθα Ὀγ 
Κυϊποοὶ. 

“«Τηδι ψ 6 ποΐ ἰο τοραγὰ {π6 ψογά οὗ δΔῆΥ Ἴοσγ- 
ἰΔἰη ἔογμ οὐ Βαρίϊ8ῃ) 15 τηδηϊδϑ (Βα Ὺ {Π6}} ἔγοιῃ 1}18 
οἸΓουπηϑίδηςα : (πΠ4ὶ ΟΠ γίϑὶ ἀϊα ποΐ σοιμῃτηδηά {{π6ηὶ 
ἴο ρὸ ἀπα ἰοδαοΐ 4] Ὠδίϊοηβ, δαψίησ, 1 Ὀδρί!Ζα (ἢ 66, 
ὅζο. θυΐ οαἷγ Ὀδρ(ϊΖίηρ [Π6π|, ὅζο. δε. οβ8. Π)15ρ. 9. 
Ὧ6 υδρί!βηηο, 68. ὅ, Ρ. 20. 8644. 

11. Νοὸ ραβϑβϑᾶρα 15 ἰουπά ἰπ (6 Αςἴβ, ΟΓ ἴῃ [6 
Αροϑίοϊ!!ς 1 ρ 5.168, ννῇθγ δὴγ πηδηϊΐθϑε νϑβρ68 ἃΓῸ 
ΟὔΒΟγνδ Ὁ ]6 οὗ 84 ἔοσγιηἶα, ἃ8 ργθϑοσιρθοά Ὀγ ΟἸγιϑβί, 
βαΐηρ ἰη 86. [η Αςίβ, 19, ὅ. ἀηά ΤΙ. 8, 4. ([ἢ6 5Ὁ- 
͵οοῖ οὗἩἨ 1Π6 ἀϊδοουγβα 18, {86 οἰ ἴσδοΥυ οὗ ἴπ6 ιν 6 
ϑρι γι οὐ {Π6 τηϊπ 8 οὗ τηϑη (566 Αεί. 2, 88. ἀδηὰ ποί. 
οὐ Ζοἢ. 14, 17.): Ὀὰχ} πο Ὀδρί8:18] [Ὀγηγι]α 18 Ὀγουρῆς 
ξογνδγα. 

111. 1 Ομ γῖβϑὲ ῃδά ργϑβογιθθα δΔὴγ ἔογιῃ οὗ Ὀδρί!5η1], 
16 Αροβί]εβ νου Ἱὰ ποΐ ἢᾶνθ γεοράθα ἔτγοπι 1, δηα 
864 ἃ ϑῃογίθν οὔθ. [1 8]] [086 [νη ϑεθι Βονόνοσ, 
ἔτοιῃ ἐπ 6 Αςίϑ οὗ [πΠ6 ΑΡροϑβ[168, αῃὰ Ῥαυ]. Ερ. ἰο {Π6 
Ἐοπιδηβ 8δηα (ὐαἰδίδηβ, ἃ βϑῃοσί “ογηιμία 18 ποέ τήηθῃ 
τΙοησ, θυΐ [Π6 86η86 οἵ (ῃ6 ψοτγά58 βαπτισθῆναι εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, οΥ εἰς Χριστὸν, 18, “1ο ΡΘΡοιιηα Ὀγ (Π6 
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τῖϊο οὗ Ὀδρίΐϊβιη ἴο {π6 ρῥγοΐδββίοη οὗ {6 (τι βιίδη ἀοο- 
{τἴη6, ἴο Ὀ6 Τοοοῖνοα ᾿ηἴο τῃ6 (γβιδη βοοιοίγ." Τὸ 
ιοῆαΐ [οττιἷα [Π6 ΑΡοΞΒ[168 Ἰοϊιηδα θαρβιη, τηδὺ ποΐ 
οἰθαυν ρροδῦ; θὰΐ {πΠδ0 δἱ ἃ ΝΟΓῪ θαγὶν ρογιοα τῃ6 
»γεβοπέ ν) 88 Ἰυϊγοἀυσοα Ἰηο 186 185 σογέαϊη, τοι (Π6 
αῦονο οἰϊοὰ ραβϑᾶρε οἵ πϑιῖη. Ὦγ, Ἰ)οάδάτιάρα, ἢ α8 
τηδὰς {Π6 οἰ ονηρ; Κα ἀ] σου γοιηαγκβ οἡ {{||8 80] 66 : 
“1 15 σογίδιη ἰἢδύ ΠΟ δριυπβθηΐῦ οδῃ Ρ6 ἀγανγῃ ἔγοπλ 
ἤθῆςθ ἴο {Π6 Ρτα)υάϊοο οὗ ᾿Ἰηΐληΐ θαρίϊθῃ. ὙΠοιραΪ 
ἄλγεα ποί αϑϑογί {πδὐ [Π6 τ156 δὲ (856 νϑῦῪ ψοιὰβ 18 
Θββθης δὶ ἴο (Ἰγ βιίδη θαρίϊ8π),, γοῖ, δυγοὶγ {86 Ἔχργθβ- 
Β'0Π5 τηιϑί [η{Ππ|δῖθ {Π6 Προθδϑ οὗ βοπα ἀϊδιηςσί 
Γορϑγὰ ἴο θδ0}} οὐ {πε βασι (ἤτθθ, ψῃοἢ 18 αἰννανϑ 
ἴο Ὀ6 πηαϊπίδιποϑα ἴῃ (ἢ6 δαἀτη!η!ϑίγαίοη οὗ {ἢ18 ογάϊ- 
ΠδΏΟΕ ; 8Πἀ ΘΟΠΒΘΑ]ΙΘΙΙΪΥ [Ὁ πηυδί ᾿ΡΪΥ {Πᾶΐ ΠΊΟΓΘ 
τγ88 8814 10 (ἢο86 οἵὁἨἉἁ ψῆοβα δαρίϊδιη να γϑδά ἴῃ (ἢ6 
Αςῖβ, τῃδηῃ 8 ἴῆογε γεοογάβά, Ὀϑέογε {πον Ψψεγα δά- 
ταϊ(οἀ ἰο 1. Τῆς ΟΠ γιδάδηῃ ΟΒυτγοῖν, ἰη βυσοσοάϊηρ 
8668. ᾿88 δοϊβαὰ ἃ Ψ]186 Δη4 5δΐδ ρᾶγί [ῃ γοίδϊ ηἱηρ; {Π656 
ψοΡγάβ.; δ8ηα (ΠΟΥ σοῃίδιηῃ 80 βίγοῃρ δὴ ἰηιἰπδίϊοη 
(Πδι δδοὴ οὗ {Π|6886 ῬΘΡΒΟΏΒ 18 ργορογὶν αοα, ἀπά εἰιαΐ 
ΨΨΟΓΒὮΡ 18 ἴο ΡῈ ραϊά, δηὰ ρίογυ δβογιθϑά ἰο δαςὶ, να 
1 σαπηοῦ ὈὰΓ ἴορα {ΠΥ ψ1}} θ6 ἃ πηϑδηβ οὗ πιαϊῃίδιη- 
ἵηρ {πῸ 6,16 οὐ (8 οπθ, δπὰ {π6 ργδοίϊςε οὗ {πὲ 
οἴου, διηοηρ πα σθηθγα νυ οὗ (Πγβίιδπρ, ἰο {πΠ6 οηὰ 
οὗ {16 νοι]. 

ἘΝὨῸ ΟΕ ΨΓΟΙ. 1. 

ΦΟΗΝ ΝΙΘΗ͂ΟΙ.5 ΑΝΌ 850Ν, 35, ΡΑΒΙΠΠΑΜΕΝΤΊΒΤΕΒΕΤ. 



ΑΡΡΕΈΝΩΙΧ 

ΤΟ ΤῊΣ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΟΘΟΟΞΘΡΕΙ, ΟΕ 5Τ. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΓΗΑΡ. [. 

ὝΕΒ5Ε 19. δίκαιος ὧν --- ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτὴν. ὙΝτιῇ 
ἴα ἀπολ. τΩ8ὺ 6 οοπιραγεὰ τς Ηεῦ. πρῶ ἰὼ “Ψ6γ. 8, 8. 866 Ὠειιῖ, 
44,1.,, ΠΕ ἴἢε δερῖ. Π88 ἐξαποστέλλειν, ἀηὰ ὈΥ ψΒίοἢ ράβθαρα ἴΐ 
δΡΡΘδΙβ ἰῃδῖ Φοβερῇ οου]ὰ ηοΐ ᾿ανε ϑθηῖ δ ἈΥΤΑΥ Υἱπουΐ ἃ τυγ 1 Ὼρ; 
οὗ ἀϊνογοεπηεηΐ ἰῃ [6 ῥγδβϑθῆοα οὗ υνυ]ἱϊηεβϑεβ, ὅεὲ Βυχί, ἐ6 Ὠϊνοτῖ. 
Ρ.76., ΑὈδγθδηεὶ Ὁ. ν. 128. 80 {παῖ (ἢ 6 λάθρα οΆ ΟΗΪΥ ἀδποία 
ἴΠ6 ϑιιρργεθϑίοη οὐ π6 εαυσο οὗ ἀΐνογοα ἰῃ πε υυγιτἰηρ, (Καΐη.) 
ΤῊΪ8, 1 δαθη8, νυὰ8 Ορίοηδὶ. 

40. κατ᾽ ὄναρ, ||Κα {πε Ηεῦ. πϑιῦπα ἴῃ θη. 20, 6. 81, 11.» γγῇογα 
(ὴ6 ϑαρῖ. ἢδ8 καθ᾽ ὕπνον. 8.0 Ψ94π|0]}. ἀς Μίγοῖ. 8, ὅ. Διονύσου κατ᾽ 
ὄναρ ἐπιφανέντος. Υἱὸς, ““ ἀεδοεπαπί οὗ Πανὶ." Μὴ φοβηθῇς, δις., 
“«Τῇου τηυϑέ, ΟΥ προιἰβῖ, ηοῖ ἔδαγ.᾽" 80 ἴπε Ηοῦ. ΚΎΏ ν ἰὴ ὅρη. 
46, 8. Γυναῖκα, δείγοιμιεά. Παραλαμβάνειν, 1. 6. ᾿ΙΘΓΆΠ]γ, ““ ἴο 
ἴδε δοπιθ (παρὰ). Κ(Ἰαϑβϑβῖοαὶ ἐχϑιηρίεθ, θοῖῃ Οὗ {Π6 8ϊμῖ6 αῃά 
σοτηρουῃά, ἅγὸ δἀἀυςζεὰ ὈΥ ΕἸθπεν, Κυρκο, δπὰ εῖθ. Τὸ γεννηθέν. 
Τα οδυδε οὗὨ ἴΠ6 πευΐζοῦ 1 ἢδνα δἰγεδαγ βϑἰδίεα : δαϊ ννῆγ (Π6 ρατέϊ- 
εἷρίο ραεὶ βιοιι]ά 50 οἴεη ὃε υδεὰ 1 Κπονν ποί.΄΄ ϑογμοίίηγθθ, ἤονγενογ, 
(6 ρμγεβϑοηΐ 18 ἔοι πα, δηά βοιηδι!πη68 ἴῃ 6 ἕαΐϊιτο. 866 ΜΙααΪϊείοη ἰη 
Ιος., ΟΥ ΑΙΡΥ. 

41], καλέσεις, ““ ἴοι τηυβὶ 61}}," Ἑαΐυτεα [ῸΓ ἱπιρογαίἑνθ, δὔζοσ 
6 τηδηπεῦ οὔιπε Ἡδρῦτγονν, Οη ᾿Ιησ. 866 Εβ᾽ευ δηὰ Κυϊποοϊ, [Π6 
ἰδιῖοι οὗὁἨ ννῆοπι οὔϑεγνεβ, [παῖ ἴἢ6 ννογάϑ [Ὁ] οννίηρ᾽ ϑῆονν ἰζ ἴο ὃ6 4 
δΥαΙθο] σαὶ παπιο, κε ᾿Εμανουὴλ, ἴ8. 7, 14. 

41. αὑτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὑτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
Κυϊΐποο! 5 οὐβογνδίϊοηβ ἃγὸ 1ἰ{|6ὲ ἴο ἴἢ6 μυγροθθ.0 Τὴθ δοηῃθρο- 
(ἴοη Ὀεΐννθθη βίῃβ δηά (πεῖν ῥα! οἶα] ρα πἰϑῃπηεηϊ δ849 ποι ίηρ ἴο ἀο 
Πεῖ6. [{ ἰδ ρἰδίῃ (παὶ 88 [ες ἤδλπηθ ϑαυίοιγ τνουἱά, σοηδί θὴρ Ὁγ 
ψυοτα ἰΐϊ δά Ὀδοη ὈοΥΠπα, δΔηἀ 'νῆδλῖ τνοσὰ ἴΠ6 δῆχου 8 οχροοίβ( ἢ οὗ 
ἴδε Ρεορὶε, δυρρεβῖ {πΠ6 ἰάεᾶ οὗ ἃ ἐεπιμοταί ἀ6Ἰ ἵνΡΓῈΓ ; ὙΠ οΓθδ3 (8 
88 ἴο ὕε ἃ τρίγιίωμαὶ ὁη6. Αὐτὸς, ΜἸΠ, ἢ6, ἀπά Ὠοηθ υϊ 6. Βγ 
ἢ5 ρεορίἊ Ψοβερῖ τνοιἹ]ά υπάεγδίδηἃ πὸ τόσες ἴδῃ ἴα υἱειοσ, γῇ 
ἴδ οχροοϊεα (Π6 Μεβϑίαβ 39 ἃ Ἂἀδινεγογ; ἱπουρῇ (π6Ὲ “προῖ9 
Π)ΕΔΠΪ Ωρ; νν88, ““ 8}1} [ἢ [αϊ ἢ ι} (Ὠγουρθουΐ [6 υῃίνεγϑα "ἢ ἴον, ἰἢ 
ΘΥΘΓΥ͂ Ππαϊΐοη, ἢα παῖ ἔξαγε} ἢ δηὰ λννογκοίι τὶ Ὠἰθουβηθδ9 15 80- 
ςορίεα (ἀεῖϑ 10, 85) 

γο.. τ᾿, » 4ο : 
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43. ἡ παρθένος. Οἡ {δὲ ἔογος οὔτε ἀγίιοἶο δος ἢ Ἰεαγηθά ποίδ 
οὗ Εἴβπεσ ἴῃ Ἰος., ννῆο σεπβαγεβ Ἡοπιθεγρ δὰ 0] ον τεηάογίηρ, ἐξ 
α υἱγρῖη. 1[51}}} (Ὠ1Κ παῖ τῆς ΓΟ] 6 ἀδννεῦθ ἴο ἴπ6 ΗςὉ. π:; Ὀυ1 1 
σἈπηοί δβάἀορῖ πε ορίἱπίοη οἵ Βε6ζὰ δηὰ ΕἸδπογ, (πᾶϊ 1 ἀδποῖεβ ΔΗ͂ 
εοτίαὶπ νἱγρὶη. Ὑηδ Π 8ηα ἴπδ ἡ ἀγα ποῖ 11} δἀαρμίεα ἴο ἴῃ μγορῆε- 
(ἰσα] 81γ}]6 ; 88 ννοιιὰ ἤανα θη θά ]ν βθθη, δὰ ᾿ἴ Ὀδθη ἐουπὰ νυνὲτἢ 
8ῃ σαιἰέοίϊτε; δῃὰ γεῖ πάρθενος 18 ῬΓΟΡΕΓΙ͂Υ ϑιιοῖ,, 88 8130 ΠῸΡΨ. 

45. τὸν υἱὸν αὐτῆς, ΠΠΟΓΑΙγ, ““ (18. ΠΕΓ 5οη." ΚΚιιῃ. Θουραγοσ 
(6 Ηεῦ. π᾿ οι ρμαίῖςαὶ, δηὰ γεΐεγβ ἴο εγ. 28, 16. δηὰ Μαγκ 13, 20. 
Ηε εἰν Κ8 τΠαἱ Ψοβορμὰ ἀἰὰ σοαθὶς νυ Μδγν δϊον τὸ Ὀἰγι ἢ οὗ ψ6ϑ988 ; 
δηΐ {πογείογα ἴα πρωτότοκος ΤΩΔΥῪ ὃ ἴδ ἴῃ 118 ῬΓΟΡΘΓ δἰρηὶβοδ- 
τη. ἼΠΟΓα ἷν, πον ενεγ, ποιῃϊηρ ἴο ᾿εδὰ υ.8 ἴ0 ϑυρροϑδα δὸ Ὀυϊ τῇ6 
0.86 οἔππρωτοτ. ; δηὰ (μαῖ ΔῇοΓ( 8 ἃ νετγ 5] ἢιἱ ρσγουηά, Ὠεΐῃρ; 50 δϑϑ}}γ 
Ἔχ ρΠ Δ Ὁ]6 μροὴ ἴἢ6 οσοπηῆοη ορίπίοῃ, νυ ϊοῖ 6 σοη βγη ὈΥ (ἢ 6 
οι ἰεϑῖ γοοογ8 οὐὨ βςοϊθδίϑϑιοδὶ Ὠϊδῖοτ᾽Υ. Βαΐ ἰζ 18. νν}]] οὐϑοσγνοῖῖ 
ΌΥ ΟβηιρΌε}}, (μαι ““ {ΠοΓα 8 (5 ροοά Ἰεβ8ο ἴο ὑ6 ἰεδγηΐ, ἐνεη τοῦ 
16 ΤΙΔΏΠΟΙ ΜΠΟΓΕΙ δοὴθ μΟΐΪπὶ8 Ὦᾶνὸ ὈΘΘῚ Ῥϑβδβειὶ συθγ Ὀγ {π6 
δδοιοά υντϊ ἴοι; Ὠδπιεῖυ, Πδῖ οὐν ουγίοδίγ, ἰὴ ταραγ ἴο (ἢδπι, 9 
πηροτηεηΐ, δπὰ παῖ ΟΌΥΓ ΘΟΠίΓονοσβίαβ σοηςθγηΐηρ, ἰἤδτ) ΒΑΝΟῸΓ 
1ἰ{π|6 οὔτις Κηοιν!εύρε, δηὰ 1685 οὗ (6 βρί εἰϊ, οὗ τς (ἀοβρε].᾿" 

ΟΗΑΡ, 1|. 

ΝΈΕΚΒΕ 1. τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος --- βασίλεως. Το τἰπ|6 Ώοη 
πε ἐνεηῖθ Τεοογάδα ἴῃ (ἢΪ8 ΟΠαρίοσ τοο ρῥΐασθ, 8 ποῖ αἰδιϊηουν 
τηλγκεά. Ηδηςα πεσε ἢ88 θθθ ἃ αἰνεγεὶϊν οὔ ορἱηΐοη. [1 ἰβ8 ρ6- 
ΠΟΓΑΙΥ ϑυρροβεὰ (πδῖ {πο Ὺ Ὀαρρεπεὰ ὈΘΙΌΓΕ Ψ9650.5᾽8 οἰγουπγεϊεξίοη δπὰ 
ρΓεβεηϊδιίοω ἰπ ἴπ6 ἰερ]6. Απα (Π18 858, οὗἉ ἰαῖα, Ὀδθ ΔΌΪ ϑὺρ- 
μοτγίεα Ὀγ δίογνγ, }189. ἔχερ. ἴῃ Ν. Τ. Ηἰβί. Ρ. 2. ρ. ᾧ. 5δθααᾳ. Οἰδεῖβ, 
Οἡ ἴδε οοΠίγασγΥ, ἰπ ΟΓάΘΥ ἴο γεοοηςῖΐε ἴῃ δοοοιιηῖβϑ οὗ 81. Μαϊ ποεῖν 
δηὰ 51. [Κς, τδϊηϊαίη ἴῃ ἴῃ Μααὶ σαι ἤδη “9650}8 νγὰβ αἰγοδὰν 
ΟἰΓοῸ πιο 86 πα μγαβθηίθα δἱ ἴῃς Τειηρίθ. ὍΤἢΠδ ἀγριπιθηίβ ον [ἢ 15 
οἰ πἰοη 8[6 δίδαϊεα Ὁγ αΐποεὶ, νι μῸ ὨἰΠ]86}} δἀομῖθ ἴἴ, ΜΥ Ἰϊτηΐ 5 
ΜΝ}}} οἵ μεγπΐζ της ἴο δηΐεγ ἱηἴο ἴΠ6 αυσδίίΐοη : Ὀμὶ {Ππ6 ἔογιηογ ορὶ- 
Ὠΐοη 866Π)8 ἴο ἰἱηνοῖνα (ἢ ἰεδϑῖ ἀϊΗϊο!γ. 866 Ηαδιητηοηὰ, ΥΒέτΌΥ, 
δηα Εδϑ]ογυ. 

Ἔ» ἡμέραις ἰ8 ἴὉΓ ἐν χρόνοις ΟΥ ἐν χρόνῳ. Δ Ηεδταίδτα Κα Ἐ9"Ὁ" 
ἴογ ἽΨ, 88 ἘΞ9"3 ἴῃ ὕὅβη. 14,1., δ Γα σοι μαΓ ἴΠ6 ϑερῖ. 

ᾧ. ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς β. τ. Ἰ, “«ὮεΓα ἰ8. 6 [ἢδῖ πα8 Ὀδδὴ {τε- 
σοητ]γ) θογῃ (0 μὲ ΚΙΩΣ οὔ τΠ6 76ν}8}" Καΐποεὶ ὀὔβεγνεβ, παῖ 
ΠΟΥ Βρθδῖκ ““ βαι18 ἀδβηϊιδ, ποσὰ δ) υβηγοαϊ Ποιηϊπυ τ." Οπ (ἢς 
ΒΌΡΡΟΒΕα Δρρδάγδθῃρε οὗ βἴ8γβ δἱ ἴῃς Ὀἰγῖ ἢ οἱ οοἸθγαϊθα ρεγβοῦϑβ, 
γγεῖ8. 888 δα ἀυοοά πλὴν 1ΠΠδἴγαϊοη8. Βυῖ παῖ Ὀε]Ἰοξ, οὐ ϑαροτγϑιὶ- 
ὕοη, ἤδγα ἀοθ8 ποίῃίηρ ἰοννατὰ 8 Γθυλονηρ (ἰ6 Αἰ Π συ} ἐν οὗ δαμμοπίης 
ΜΝ αὶ 18 πγοδηϊ ὈΥ δίαγ. Α αυδδβιίΐοη, 1 Δρργεπεηά, ηοὶ οαϑυ οὗ ἀεῖογ- 
τηϊηδίοη. Μοβί οὗ πε εοπ)εοέμτεβ ᾿δΖαγ θα ἃγα σοεν ἡ}, δὰ αυϊία 
ἱπαα πλἰβϑί δΪθ. ὙΠῈ πιυβὲ μι ὈΔΌ]6 ογμἱπίοη 15, [πΠ8[ ἰϊ ννᾶβ ἃ ᾿ῃπιϊπουϑ 
Τηθίθου, νἱ᾽ϑῖθ]α ὈῪ ἀἂγ 85 ννῈ}] ἃ8 ΌΥ ηἷρηΐ, δὰ, 88 ἰξ γϑβοηιὑεὰ ἃ 
δί81", 18 80 ΟἈ]]64 ; [ὉΓ, ἃ8 σευ μαγὰ ἀρ. Κυΐη, οὔδεγνοβ, “ ἤυχία υϑ,: ] 
ἰδίαι ϑδογρίαγ ρὨγαβδίη, ηὑἃ Γα8 νοσδηϊο" ΠΟῸΠ αηιιδῖεθ δυηΐ, δ΄ 
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«τλ1δ8 ἀρρϑιει, βίου! οἰ πὶ 4185 ν᾽βϑίομθβϑ ἱρηΐί οἱ Ἰυοίς ργορίοτ 
δροοδ. πὶ οἵ Ἀρρδγθ 18 ΠῈ 8806 ἴῃ ϑογιρίαγα ΠΟΙ ΠΩ ΗΓῸΓ 8ἴ6 1], Αροο. 
1, 16. 8, 10. 12,1. ΤἘ[δ Ὠνροί) θεῖ δ 8, ἐπε ορὰ, Πα υ]6 ἴο βοπια ἀϊῃ- 
ΟΥ}} 168; δι ΠΟ η να σοηθί θυ (Π6 ννθ.]6 {γ μϑϑοίοη 88 Ὀσουρῆῖ 
δδοιυῖ, Βυ ρογηδί γα! γ, ἢγ ἴα ᾿π’Γε ροβιτοη οὗ ΘΠοα {(ννῆο, ἴῃ οεπδίηρ; 
{Π18 δἴδαυ- Κα Ἰηδίεουῦ ἴ0 ΔΡΡΘΔΥ δη8 ριυαθ (ἤδτη, δοοοπηπγοιία 
Ηἰπιβ 61 ἰο 186 ορϊηΐοι8 Οὗ πι6η}, διισἢ αἰ Π 165 νν}}} σθαβα ἴο ανα 
ὍΏΥ ἴοτοο. 

Προσκυνῆσαι. Τνῖ8, ΛΥΒΙΓΌΥ Οὔδογνοβ, 8 0 γγοοΐ οὗὨ αὐοτγαίϊοη. 
[πε ἰδοά, τΠ6 ροΐηϊ οδηποῖ ὃὉὲ ἐδοϊάεε υνἱτποιῖ οὐ Καὸν ἵπρ’ [ἢ 6 ορὶ- 
ηΐοη {ΠΟΥ ἔογπιθα οὔ ἢ ρϑυβοιαρα ἴο νν]οτῃ (ὮΘῪ ννο 6 σὐ]η6 (0 ΡδγῪ 
{πεῖν γενογοηῖίαὶ Βοιαρσο. [ΓΊΠΘΥ ννεγα 80 ννῈ]] 5}. 116 πη 6 ργορῇδ- 
αἶεθ ἃ8 Β0Π16 ΒΌΡΡΟΒΕ, ἰΐ 18. ροςδέῤίε ἰΠ6Υ τηὶρ ἢ Ἔχρθεῖ δοπηθι ίηρ; Ἰποῦα 
ἴη (Π6 Μεβδίδῃ ἤδη Π6 ἠππιαη παέμτγο. 

8. ἐταράχθη. Κυΐη. οὔϑεγνεθ, (δὶ ταράσσω ἰ8 ὈΓΟΡΕΓΙΥ υϑοὰ οὗ 
(ἢ τγου Πρ; οὗὨ νναῖον ; 88 ἴβορ. [ΔΌ. 7., Εκχ. 82, 2., 15. Φ4, 14. 
Ιιτ νου] να θδθη ἴΓΟΓ ἴο Ὦανα 88] ἴλῖ ταράσσω ΟΟμγ68 ΕῸΠῚ 
ταράω 8Πα τάρω, σορηδῖς ΜΊἢ ΟἿ ἰο 6- ἐγ (τ (06 5 ᾽8 ἱποδθρῖϊ 6). 
η ἰἴ5 μιεβοηΐ τρθϊαρ πουλὶ δρρ]!οαιίοη ἰΐ ἔγεςηγ ὁσουγθ, ἀπὰ 5 
οομζηδῖθ νἱἢ οὐν σγαβ8. Πᾶσα ᾿Ἱεροσύλυμα, “αἰ! {πΠῸ ᾿πΠαυϊ Δη18 
οἵ Ψετγυδαίεηι ς᾽ ὉΥ ἃ σοϊῃπηοη ἤρσῃγο. ΚΚιιΐηοοὶ οὔϑεγνεβ, (ἢδὶ ἽἹερο- 
σόλυμα 18 εἸ5ε ᾽ν} οΓο οοπβιογοιὶ 48 ἃ πομέου ; δῃά 80 ἰΐ παν ὮΘΓΘ, ὈΥ͂ 
{6 ουδαυά!οη οὗ πόλις. [δλυῖ {π6 τι86 οὗ Ηϊογοβοὶν πια 858 ἃ [θυ 6 
ἔογη ἰῇ ἃ ρᾶβδαρε οὗ Οξσετο, οἰϊοα Ὁγ Καυίΐϊποεϊ, ἀείεηἀ8 (Π6 σοπηπηοη 
τιοῦε. ; 

4. ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς, γεννᾶται. ἴῃ γεννᾶται, 
Κυΐηοῦ! οὔϑοινοβ, ννὲ Ὦαλνα (6 μιθβοηΐ [ῺΓ (πα δυζιγα (6 η86; 88 
17,1. Δηά Πα σοιηράγοβ Μία]. 1, 6. ὁ,7. Δηά τΐ9, ΕἸΒΠΟΥ 8818, 8 
ἔυυπα ἰπ ἰἴε ΟἸ βϑοῖίοαὶ ντὶῖοσθ. ὅ66 ἐΐ8 γΓείθγσθποθβ. [ ΔῪ ὃ6 
ἘΘρΠ θη οα, ἡ ἐο δὲ δυγη. 

6. οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ. Ϊ νου] γτεπάεγ: “(ποὺ ἀτὶ ποῖ ἴο ὃ6.᾿" 
ΟΥ {᾿πὰ νϑυῖοιϑ τηοθ8 οὗ γϑοοποπίηρ ἴΠ6 ἀρρᾶγεοηΐϊ ἀϊνογϑγ ἤοΓΘ 
Ὀεΐνοοη ἴῆε Ἡεῦν. ἀπὰ ἴδε Οτεὲκ οὗ τπῸ ϑορῖ. δὰ (ἢῈ Αροβι]8, 
Κυΐη. ἀρρῦονεβ οὗ θοῆς; δηὰ ἢ {Π|0Κ58 (Π6 ραϑβᾶρ οὔ ἴθ Ῥγορδμοῖ 
νν 85 οἰϊεεἰ ΓὙΓΟῸΠ. Ῥηόπιοτῳ. ΔῺ Ὠγροίἢοϑὶϑ οἴϊθη γοϑογίο ἴο, θυϊ 56]- 
ἀοιῃ νν6}} ἔνιιπ θα, Τηθ Αροβϑῖϊε (1 σοηςεῖνε) [ΟἹ] νοὶ σοὶ αΐη 
«ογ: 65 οὗ τπ6 ϑερῖ. νοεῖν {πο δὰ τπ6 περαῖῖνε ραΓ 16 ; ΒΟΠῚΘ 
πανί; ὀλιγιστὸς εἶ ἐν χιλ. ΟΥ̓ ἡγεμ; ΟΙΠοΙ5, μὴ ὀλιγιστὸς εἶς. ΤΠ6 
τοῦ εἶναι οὗ {πῸ μγοδεοηῖΐ ἰοχὶ οὗ {πὸ ϑερῖ. βθοπ8 ἴ0 βᾶνα μα η0 μΐδοα 
ποτα, θυΐϊ ἀτοβε (ἴ βιιβρθοῖ) ἔοπν {Π6 τοῦ εἶναι }ι81 αἴἴεγ, 80 τΠκὲ 
ἴο ἴακΚε ἴηε τογ 8 οὗ ἴῃς Ῥιορμοῖ ἱπίογγοραι νον, βθθηβ ἴὼ θ6 (ἢ 6 
υεϑῖ τηοάς οὔ Γοπιονίηρ; {1:6 ἀἸβῆοιΠν. Αηα 85 {}}]8 ἰ5 ποὶ 5[Ὁἰςτν ἃ 
εἰαἰέοη, Ὀυϊΐ ἃ τεροτὲ οὗ (ἴε δεν δ6 οἵ ἴῃ6 Ῥγομδεῖ, μοι ἔδεϊ δργοθιησηῖ 
58 ποῖ ἰο "κε εχρεοίοί. 

᾿Εξελεύσεται, ἀλγν, ““ 584} ἀεγῖτε ἢ 5 οὐ ρίη." 5 ΤΊΘ ἡγούμενος ἴ8 
οαυϊναϊεηῖξ ἰο [δασιλεύς. ὅ8ε6 Μυηίῃ. ; 

7. λάθρα καλέσας τοὺς μάγους. ΤἼΐ8 οὐνογὶ Ῥγοοοάυγο, Κυΐϊποοὶ 
Οὔϑογιοβ, νγὰ9 λἀορμίοα ὈΥῪ Ηοτγοί, ᾿ἰεδῖ ἢ 8} βθθπ) ἴοο δηχίυυβ 
δῦουϊ {Π6 Ἰη6588ρ6, Δη4 ἴῃ ΟΥ̓Δ ἢαῖ (ἢς Γοροτγί γοϑρθοίίηρ {Π6 Ὀϊγιἢ 
οὗ ἴῆς Κίηρ πιρῃϊ ποῖ ὃὉς ΙΓ ΠΟΥ βργοδ, Δ 80. ἢὶ5 βοῆοπια ἴος 
του Κίηρ; νὰν ν ἢ ἴΠα ᾿ηΐδηὶ ὃ Γυδίγαϊοι. 

42οΦ 
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Φαινομένον, Κυΐη. ἴακε8 ἴὉΓ φανέντος. Βυΐ (8 8 ποῖ Π6665- 
ΒΑΤΥ. [18 γγη6}} τε ἀογοά ὃγ Οδπιρῦε!}, “ἴῃ (ἰπη6 οὗὨἨ {Π|6 βίατ᾽ Β8ρ- 
ΠΣ ΣΤ ΩΝ 

8. πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ. Κυΐη. τεηάδτβ: ““ ρτοβοῖεεϊ εοϑ 
)υδθδῖξ ουπὶ ἢἰ8 τηδηάα 18 ΒΟΙ ΒΘ πιυση." [ ΡΓοέῈΡ : ““ δηά ὑἱἀὐϊηρ; 
{Ππ6 ἢν ρο,᾿" ““ ρἰ νίηρ;, ἴοι Ἰεᾶνα ἴο ρῸ, ἴο Βει}] 6 θα." ᾿Ἐξετάσατε. 
ΤΏς ἐκ ἰ8 Ἰἰηϊεποῖνα; δ8 ἰπ ἐξερευνᾷν δηά ἐκθητεῖν, 1 Ῥεῖ. 1, 10. 
[τ δηβνγεβ ἴο ΟἿΓ ομέ, φιΐίε, ἐποτοιβηϊψν. ὅ8εθὲ Κυρκα δπηὲ 
Μυμῖδε. 

9. ὁ ἀστὴρ---προῆγεν αὑτοὺς. ΚΝοραΪο85 αἰ οι 1695 πανα, 1 {ΠΐηΚ, 
Ὀδοη ταϊβοὰ οἡ ἴῃς τοάδ οὗ υἱιΔογϑῖαπαϊηρ ἴΠ686 ννογάβ. 80 Κυὶ- 
ΠΟΕ᾿᾽  β8ἰδἰειηθηῖθ, Ηδ ργοΐεγβ ἴπε ἱηϊεγρτγείαίίοη οὗ ευπι., [.258.. 
διυρκιηά, ΤΉϊ655, δηὰ οἴ 6 β, ννῆο τηδἰηϊδίη ὑπ δῖ ἃ 185 αἱ Βείλί θεν 
(6 818 Γ ννὰβ8 ΠΥ δα; δυῖὶ {πᾶὶ ἴῃ ἴπ6 ἡοιγπεν ἐλιεθεῦ ᾿ἴ νν88 ποῖ 
806. ὙΠΟΥ ΓΟΠῸΟΓ προῆγεν ἠαα γτερσοάεί ; τοξειτίηρ ἴο Μαῖῖ, 26, 
89, 48,7. Μαῖκ 14, 28. 16, 7. 6, 45., Δηὰ (ΠΕ 1 ἀονῃ ἴῃς 
ΓΟ] οννίῃρ; 88 {Π6 βθῆβα : “7ΤῈ}6 ϑ8(αγ ] ἢ ἴΠ6 Μαρὶ Πδά βθϑη 'π ἴπε 
Ἑαβί, δηὰ ψ  οἢ ᾿π ἴΠ6 ΟἿ γναῪ ἤγοπι ἴπ6 Εδϑῖ ἴο ψεγυβαίθπι, αηὰ 
ἔγουι Φογυθϑαϊθη) το ΒειΠ ] ἤδη, ννὰ8 ποῖ νἱ5.0}]6, ᾿πιπηθα ἴον οὐ τποὶξ 
οοπηΐηρ νυ Πῖη νίονν οὗ {π6 ἤουθ6 ὈδθοδπΊα 80, Δηα 586{{|δὰ ονοσ ἴτ᾽" 
(866 τῆοστὸ ἱπ Κυΐϊη.) Απ ἰπίεογργοίδιοη δχίγθγλε νυ ἱπρεηΐουθ, δηὰ 
ψὨΐοἢ ἰθ ργαίδγδῦ]α ἴο ΔηΥ͂ οὗ ἴπο οἴπουθ ἀν βοὰ ὈΥ τεοθηξ (οπ)- 
τηδηϊδίοΥΒ ; δυϊζ [8 ρ]ιρεγέεοϊ θοηβ6 οὗ προῆγεν 18 ΟΥ̓ ΠΟ Πι6ΔΠ8 8 
Ὠδίυγα] οἠα ; δηὰ 1 ννα Ὀθὰγ ἴῃ τὶ ἴἢ6 εχ γαογαϊπαγΥ δηθὰ βυρετγ- 
ἩδίυΓαὶ οἰαγδοῖοσ οὗ ἴπ6 νοΐ ἰγαηβϑδοίίοη, ἴἤ6 γα 18 ποι ηρ ἴῃ ἴἢ6 
σΟΙΏΠΊΟΠ ἱπίεγργοϊατ[ ἢ ἴο Γαΐδα ΔΠῪ ΓΟΑΒΟΒΔΌΪΕ ΒΟΓΌΡΪΕϑ. 

10. ἐχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Ἁ Β[ΓΟΠΡῈΓ ἜχρΓεβϑίου 
{πὴ (Π18 οδπηοῖ δαϑῖϊν Ὀ6 πιεῖ νῖῃ. ὍΤῆο δαάϊτίοη οἵ ἃ οοβᾳαϊε᾽ 
ϑιιθδίδηϊϊνε ἴο ΔΩῺΥ νΕΓὉ 5 ἔοι πὰ 4150 ἰὼ (6 (]δϑβϑϑῖσαὶ νυϊῖετϑ; δῖ 
8. ἃ νεδῖΐρε οὔ {π6 Οτθηίαὶ οὐἱρίη οὗ ἴῃς στεεῖκ ἰοπραθ. 'ΓΠ6 δαάϊ- 
κίοῃ, ἴοο, οὗ σφόδρα ἰο μεγάλην 18 ἃ τε] οὗ ΘΑΥΪΥ δηϊαυϊγ, Πε 
(6 δυρεοτγίαῖῖνα ννὰ8 [Ὀγηγχεα (848 ἴῃ ἴμ6 Νογίμογη Ἰδηρ8ρ.65) ΟΥ̓ ἴδε 
δα το οὗἁὨ ραγέϊοίε5, ΜὮΪΟΝ ΔΓΘ θυ }}γ ρυτ αὐίογ ἴῃ 6 δαϊεςῖνα. 
Κυΐη. εἰϊε8β μεγάλην σφόδρα ἔτοπι [οΐδη ; Δηἀ οὔδογνεθ, ἴα σφόδρα 
δΏβνν ΙΒ ἴο ἴ86 ΗΘΌγ. ἭΚΌ, ἔγοτῃη τ ἤοηοα Ῥαγκἢ. ΔὈϑυγαϊγ ἀογῖναθ οὐ’ 
φιαά. |5ῃοι}]α θὲ ᾿ποϊ ρα ἴο τὨΐηἶ τ(Πδι ἴΠ6 Ἵ ἰῇ ἽΒΌ, 15. ἠοῖ τααὶοαΐ, 
θυῖ {παῖ {Π6 νγογὰ σοῦηθ8 ἔγοπη ΠΡ (γῆ οΓε ἢ Π ἰ5 δεγυὶ 6) δηὰ ἴἢε 
Ατὐϑῦϊο ΜΡ, ἴο εἐχέγαςσί, ννῆθησοα ἴπε [,ἰΐη πια-ρ}8, [ῃ6 ϑ4χ. πια, δὰ 
τηδυ-ΟΓ (πι|ογ 6), 1τ8-Θδῖ (πιοδέ), ἴΠ6 ατοεῖκ μα-λα, μα-κρος, μα-ω- 
Μαιμάω δ5θ61ῃ8 ἴο θ6 8Π δῃ[ἰεπί σοι ρ] σατο ἔογιηθδαά οἡ ἴμα Οὐ- 

᾿φηΐαὶ ἀϑᾶρα, ΕΓ (ἢ γα 0]! οἰ οη 18 ἰη6 ϑῖνθ. 
11. εὗρον. Νερτὶγ 41} {Π6 Μ58., νεγβίοηϑ, δηα Ἐδίῃογθ ἤᾶνα εἶδον. 

ΜΉΪΟΝ 8 δάἀομίεα ὈΥ πιοβί ογί[ἴς8, γῆο τορδσὰ εὗρον 85 8 ρίος3. 
Βυϊ 1ἴ Βῃου α γαῖῃεῦ ϑεεπὶ ἴο Ὀ6 ἃ ραγααϊοτί οὶ ἴτοπι ν. 8. 

Οη ἴδε ομδβίοηι ΟΥὨἁ ἸδΘνΟΥΓ Δρρδβαγίηρ Ὀεΐογο ἴ(Π6 ρτεαῖ υυἱπουΐ ἃ ρτε- 
Ββεηῖ, 566 Ηδγηοι 5 Οὔ 55. ἰῃ ἰοθ. ΤΊ] ρῥγεβθηϊηρ ἴῃ6 δρίεος π|}}} 
ποὲ (85 Κυΐη. ἴᾳποϊθβ) μγονε ἴπαῖϊ τῃ6 Μαρὶ οανπὲ ἔτοπλ “τγαῦὶα; 
βίῃ 8 ΒΟ ἢ ΔΓ6 ἔοιιηα ἴῃ γεῖ ργδδίοῦ ρίθηιυ ἴῃ {Π6 ἰσἰδιιάβ οὗ Εδβϑίογπ 
Αβία, ἔγοτῃ ννἤθποα {πο Ὺ γα οχροτίεα ἴο Ηἰπάοβίδῃ, Ῥειβὶα, Αγαδΐδ, 
Ἐργυρὶ, ϑγγία, δια. 



81, ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν, ΟΗΑΡ. 11. δθδ 

Οὐ (ἰπ ἰοτ8 λίβανον αῃηὰ σμύρναν, ἰΐ ΤΩΔΥ βυΠΠπ6 ἰο ΣεοΐοΓ ἴῸ 
ϑοἨίειιθ. [χ, δῶρα ἰ8 ἴῃ αρροξἰξϊοη. 

12. καὶ χρηματισθέντεςς. Ἦεταε ἴδε καὶ παγταίΐοε (Ἰἰκ6 (Π6 ΗδΘΌΓ, 
Ἵ)», ἰ8 ὧγ ὀμί, ἡ ΠΙσἢ ΡγΓΟρΟΓΪΥ ἢ889 ἴΠ6 βϑ8 βθῆβδθ. ὅ66 Η. Τ ὉΟΚΘ 8 
Ἐπ. Πτερ. Οιἱχρ χρηματ. 866 ἴπε Θχοο]]επῖ ποῖα οἵ Οδρῦ. ᾿Ανα- 
κάμκτειν ᾿ἰἴα ΓΑ δἰ μη βαθ ἴο ὀεπὰ δαοί; ᾧ. ἴω Ὀδηὰ ΟΠ δ᾽ 8 ΘΟΌΓΒ6 
ὑὕαςοκ. Ιῃ {Πὲ8 βθηϑ9 ὃζ οὔἴδη ΟσουΓΒ ἴῃ {Π8ὸ ἰδίεσ (]δβ8168. 

138. παράλαβε τὸ πᾳιδίον. Φαίνεται ἰδ ἃ παγταίϊ0αε ργΓεδοηῖ, ῸΓ 
(ἢ μᾶγιϊοεὶρ]ε ἐφάνη. Κυΐη. γεπηαγκ8 παῖ παράλαβε πιυϑῖ θ6 τεη- 
ἀενεά σμπι. Βιιξ (ΐθ τιϑ6 οὗἉ νετῦβ οὗ ἰακίηρ; (45 Πρ") ἰδ ἃ το!αια οὗ 
ἴῃ δ᾽ 0} ]1οἱγ οὗ δηιϊίθηῖ ἀϊοϊίοη. 
Νον Εχυρί, ἴο ψνῃ! ἢ ἴΠδν ννογα ἀϊγεοϊρα ἴο ἴακα (Πεῖν δίρἢϊ, ννα8 

1116 πλογα {8 δὴ Πιιπαάγοα ἢ}}168 ἀἰϑίαηϊ ; δηιὶ, ὈοιῚ ἔγοηχ [18 ρὑτοχ- 
ἰτλἱγ, δηὰ Ὀεὶηρ ἃ Βοπιάη ργονίποθ, δηΐὶ (6 γοϑίάθηςα οὗἁὨ πιϑῃν 
7ενν8, νν85 ἃ ἢϊ ρΙαςε οὗ Γεῖιρι8. Ἴσθι ἐκεῖ, δ6, τοπιαῖν. Ἑαυϊἤγηι,, 
διάτριβε. ΚΚυΐη. οοτηραγεβ ἴῃς ΠΘῦτ. πῶν ἰη θη. 429, 15. 44, 7 δι 
138. Μέλλει οἴξδῃ δῆϑννειβ ἴ0 ΟἿΓ διιχὶ δγὶθθ δἠαϊἑ δηὰ υοἱὐἐί, Αἱ 
του ἀπολέσαι ἰβ ἴο ὑ6 υπϑετβίοοά ἕνεκα. [{ ἰβ ὉΓ εἰς τὸ ἀπολέσαι, 
᾿|κε τς Ηεὺν. ὃ, ψνἱἴ δὴ ἰηηϊῖνε νερθ. 801 Οογ. ᾧ, Φ. ἔκρινα 
τι εἰδέναι. 

14, ὁ δὲ ἐγερθεὶς, ““{[Ἰδη Πα ἀγΌ56 δηά," ἃς. ᾿Ανεχώρησεν ἰδ ἔογ 
ἔφενξεν. Αη Ηε]Ἰδη 88). 

1ὅ. ἕως τῆς τελευτῆς Ἡ. Ηε ἀϊεά ἴῃ {Π6 {Π᾿γίγ-ϑονθηςῇ γρὰγ οὗ 
ἢἷθ τεἰρῃ. 866 ψοβερῖν. Αηϊ. 17, 10. Τῆαῖ Ψ268ι8 γεπιδὶποὰ δυΐ 8 
ϑῃιοτγί (της ἰη Εργρί, ἰ8 οογίπίη ; δαϊ λοῖσ ἰοπβ, οαπηοί δα ἀεδίογιϊηδα, 
δίηοο ἰΐ ἷθ ποῖ οἶδαγ ἴῃ ννῆδί γ6ϑ8ι οἵ Ηδι 8 γείρῃ 9680} νγα9 Ὀογῆ. 
(Κυϊη.) Ηώῳοά ἀϊεὰ Μαγοὴ 751, Α. ὕ.06.; ἀν ΟὨἢ γῖβϑι 18 δυρροεοά 
ἴο αν ὕδθθῆ Ὀογῃ ϑεμῖ. ογ Οοῖ. 749, Α. 7.0, Ἵνα πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν. ΤΒ6 σϑοθης Οοῃμηεηίδίοῦβ τν}}} ἢοΐ αἰϊονν [18 ἴο Ὀ6 ΠΊΟΪΘ 
1Ππ8η δὴ αἀοσοοπιπιοἀαίϊοπ οὗ Ηο9. 11,1. Βυῖ Π ΌΥ ἢ848 δῆονῃ (πεῖ 
ἰϊ 18 Ὠοΐ δἰ πρὶν ϑυςῆ. 866 Πιὶ5 ποῖε, ΟΥ̓ {Π6 δογίἀρτηθηϊ ἰη Ε5]. δὰ 
Δ ΑΙΡυ. 
1 ἀποστείλας ἀνεῖλε. ΑἩ ἰάϊοπη οσομηηοη Ὀοῖῃ ἴο (Π6 ΟΓοοὶς 

δηά Ηεῦτεν, νυῖ, πο ἀουδί, ἀεγίνεά ἔγτοπι ἴἰ6 Ἰαϊἴαγ, ἴῃ νος (88 
Κυΐη. 84γ5) πῦῳ ἰ8 σουρ!εἀ ν ἢ νεγὺθ οὗ σοέξοη, ΟΥ αϑϑὰ τυΐτἢ {Π6 
δαάϊιοη οὗ ἴδ ρείβοη δοηΐῖ. ὅδδὲ Οἴοβθθ Ρἢ} 8. ρ. 86. Νον ἴἢα 
Ὠλίιγα Οὗ [8 ἘΧργββίοη 18 δάνειβε ἴο (6 ἤυροίεβίβ οὐ Κεκογι., 
(παῖ ἰἢς ΟΣ] τε ννεσα ἀδδίγογεα ὈΥ ροΐϑοῃ, ννῃϊοῖ, ἱπάδεά, 18. θῇ 
811} δοσουηῖβ ΒΡ ΉΪΥ ργοῦαῦϊθ. Τναὶ τῆς δες οὗἉ 3οβθρῆι ἀοθα 
ποῖ ἐμ ροβοῖ {Ππ6 ογεαϊὶ οὗὨ ἴῃ ζοβϑρεὶ παγγαίίνε, ἰδ π᾿ πα δβϑίϊ πη δὈ ]6. 
80 ΤΏΔΗΥ͂ οΓ ἴΠ6 ΘΗ 1165 οὗἩ ([Π6 πηοπβίογ, ἴπαὶ Φοβθρῇι8 οου]ά 
ποῖ ὃα ὀχρεοϊοαὰ ἴο Κηῆονν οὗ οἢγοηΐοϊα ἴπδπὶ 4|}]1.0 Βοϑίἀθϑ ἢδ ἢ 88 
οτηϊοἀ οἴδεῦ πηδί(εΓ8 οὗ ὑυπαιιοϑιϊοηδῦϊα τγαϊἢ, δὰ νυ πο οου]ὰ 
ποῖ Ὀ6 υπϊποόονη ἴο Ὠΐ. 8656 ἰδ6 ῃοίΐο οῃ Αςίβ ὅ, 386. Δηά ἰΐ ἰβ 
ἵγιγ οὐδεγνεὰ ὃν Κυΐη., μαὶ “4 ΤΩΔΠΥ ΓΘΘΒΟῚΒ ΙΔΥ ὃδ ἱτηαρίποά 
ὙνὮγ Φοδαρῆυβ νου]ά οἤυ86 ἴο οτηϊῖ {πε βίοσγ. Τῇ ρϑβϑβαρὲ οἵ Μα- 
ογοῦ. δααιιοοὰ ἰη οσοη Ηγημλαίίοη οὗ 81. Μαζί πον 8 δοοοιυηῖ, 19 ϑαίῃγη. 
ᾧ, 4. οὐαὶ εἰμ δυαίεϑεί (Αὐρυβῖα8) ἰηίεγ μυθγοθ, 408 ἴῃ ϑγγία 
Ἡετγοάεϑβ τεχ δυάεδογιιπι, ἰηΐγα Ὀἰπηδῖαπι }0.88ϊ1 ἱπηΐεγῆς!, Β] υτ αυο- 
406 0 (᾿Αηἰραίγυτ) οσοίδιιπι, αἷΐ : πηϑ)ῖιι8 εδὲ, Ἡδγοαϊΐβ ρογουπὶ 
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ε886, ηυδπὶ Αἰ ̓ὰπλ.᾿Ὁ ΤῸ {[}16 ΘΠΟΓΌΛΙΥ 4130 ἰδδί ἸΠΟΩΥ ἴδ θΟγηθ δ 
α αὐ ίηἶοα] ογκ οα]]εαὰ Τοίαϊεϊι «65. ᾿ 

Κατὰ τὸν χρόνον, 586}}. τοῦ φανομένον ἀστέρος, νοῦ. 7. “ὍὉὍδε 
ἸΜαμὶ (οὔδεῦνεβ Καὶ.) δεθην (0 ἰνάνε (οἷά Ἠεγοὰ {Παὶ ἃ γϑὰσ βαά ον 
εἰαμδοὺ βίηςς ἴῃ β᾽δὲ ἀρρϑάγδηςθ οὗ ἴῃ θἴδγ; δηὰ ἴα {Πποιοέογα, ἴῸσΣ 
Βτεδίενῦ βυγεῖν, ογάθγοα ἃ}} Ἔἐνθη οὗ ἴννῸ γϑᾶγβ οἱά ἴο ὃ6 Ὀιυϊοπογε," 
5όπια νου] ἐλκα πα διετοῦς ἴ0 τμδϑη ἃ ψεαγ οἰἱάἅ. Βεῖ τἢ}ϊ5 ἰ5 ΟἿΪΥ 
ζουπάεα οἡ 188 δυϊποτῖιγ οὐὗὨἨ ΠΗ ογεῖν.; δεέτης᾽ δι’ ὅλον τοῦ ἑτοῦ" δπὰ 
διετίϑω ἴοιιπὰ ἴῃ Ατϑιά. Υεῖ ἐλόγ διετίξω ἀοεβ ποῖ βἰρῃηϊῆν (ο ὃς 
ἃ γδαῦ οἷά, υυῖ ἴο ᾿νε ἃ γϑαν ἑλγοιαῆ, ρέταππο. Απὰ δθ9 ἴο ἴΠς 
51.088 ΟὗἩ Ἠδβυοῖ., τπ6 ἙαἰίοΥΒ δηὰ ΟΥ1ς5 τοδα δι᾽ ἔτους. ΤΒαῖ, πονν- 
ἐνει,, ᾿ σλἢ μδγαϊγ δάορῖ, βίης 1 ϑιιϑρμόοί (Πα Ἠεδβγςοῆ. ὨεΓΟ, ἃ8 ΤΟΥῪ 
οἴου οἸδεννῆθιθ, σοι] ἔγοι ἴη6 ΒΟ ο αὶ ο Ὑυςγὰ. ; ἃ5 ῷ, 
58. νει 6, ϑρεδείηρ οὗ τὸ ΑἸ οηΐδη8, ἢ6 ξιγ8: τῶν πόνων πλεῖσ- 

τας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι μεν γε καὶ θνσέαις 
διετησίοις νομίξοντετ' ν] ΕΓ ἴπΠ6 ὅοῃο], εν ρμἰαίηϑ διετησίοις Ὁ δε 
ὅλον τοῦ ἕτους. Απὰ ὥτθπι {ἢ 8 ὅ΄6Π 0}, ῬΟΙΧχ [45 διεοσγήσιος" διὰ 
παντὸς τοῦ ἔτονς. ἰ ἰπεϊδῇοια δυθροοῖ (Πα ἢ Ἠδεβγοῆ. (ἢ 6 σὰς 
τοδϊηρ; 18 διετησίοις. ΤΊ ἐεγηιὶπ αἰΐοη ννὰ8 ῬΓΟΌΔΌΪ Ἔχ} γθϑβθὶ (89 
οὔϊθη 'θ Μ53.) ΌΥ δὴ αὐῥτευϊαϊίοπ νυυϊτ6 ἢ αἰονα τη6 ννοσγὰ, ψ ἢ 
μα ἴδοι Ἀνὰν ἴῃ ἴἢς ἀγομεῖγρε οὗ οὖῦγ οπὶψ ΜΆ5., ΟΥ ννᾶβ8 πϑο- 
Ἰοοϊοι Ὀγ 1Π6 δογῖθα; ἴὉΓ ἐλεὶγ οαγείθβδη 88 ΝΥΝᾺ8 ἃ58 ργόνθι αὶ 85 (ἢ 
οὗ ρυϊμίου ἢ τ8. ΤΉι8 1ἴ Δρρθᾶτβ ἰΒαΐ {116 δυῖῃουγ ἔον ἴῃς 
Φῦονα τηοπίϊοηθδῆ εἰρηπίβοδίίοη οὗ διέτης, ὁ ὁπ6 ψεωτ οἷαι, ἰ8 Ὀάδβοῖθββ, 
δηά {ῃ6 οοπιοιοη ἰηιρυρτιείδι! Ώ, νν ἢ] 'δ. συπβἢγιβθα ὃγ τἢε αητϊοηξ 
Μογβίοῃϑ, ἰ9 ἴο Ὀ6 Γοϊαϊηεὰ. 

17---19. τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν. [τ ἰ8 ἴγυὶν οὔδογνεὰ ὑγ Μτ. 
ψαῖρν, τΠπαΐ “ ραβϑαροβ ὴ ἴῃ ΟΙ]«ἐ Τεοθρίαιηθηΐ, ἢ νν ἢ ἢ ἐθογο ἅς ἢῸ 
ῬΓΟΡΏΘΟΙΕβ, Δ΄'6 ΒΟΙΠΘ[Ι Π68, ἃ8 Πογο, βα!ὰ ἴῃ (ἢ Νὸνν ᾿Πεβδίαιηθδξ 
τὸ ὃ6 (] Π]]οἀ ; ἴον δὴν {πΠπ|ῶῖ ΔΥ Ὁδ 58] ἃ ὑγομεγ)ν ὁηοῖρ ἴὸ ὕ6 
{ιἰπιἰεὰ, νεῖνθτ 1 σα Ὀ6 ρου ηθηιν ΔΡ00}1 66}. 566 Πιογο ἴῃ ἰιἷβ ηοῖο. 

Κκυΐη. τειηδγκϑ {παὶ {ῃ6 νου 8 φωνὴ ἐν Ραμᾶ--- πολὺς ἅτε ποΐ ἴό 
θὲ γεζογγοῆ ἴἰο δεινοὶ, υῖ ἴο Ὀ6 υμπἀοιβίοοι οἵ τῃ6 Ἰδιηδηϊπητίοηβ οὗ 
1:6 Βει ]ο]ειηΐζεθ ; ἃδα {πᾶ {Π6 οὐκ εἰσι ἴῃ «[ετενπϊαΐ, εἱρ ῆθε, ὑΠῸῪ 
816 ροποθ, Ὠυγγὶεὶ ἰῃίο οαρίϊν}γ, Π 66 ἰβ 8; δα οὗ ἴδ. [Ιῃ τὴς 
ἴο᾽π)9 θηρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὑδυρμὸς, {ἰπεγα πηδᾶν ὃ6 ἃ εἰϊπιαῖ; 
ΟΥ̓ [06 τΕΓΠῚΒ ΓΟ ἀσομπιμίαίοα ἴον στοαῖου ραῖῃο8. 

40. οἱ θητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίον. ιῖ5. ἰ5 ἔογμοιὶ δοῦν 
ἴῃε Ηεῦτ. ΦΘΤ ΩΝ ὥΡ8, ’ῃ 1 ὅδ. 23,15. ὅσ. βὸὲ γοχϑῖ. ἀὸ Ηβθδγ. 
7421. δηὰ 1,υδα. ἠε Ηοῦν. 160. ἔον τόρ {πὸ μλννᾶθα ἰ5 ποῖ υἢ- 
ἐχϑιρ δα ἰῇ τἀἢ6 (Ἰδβοὶσαὶ νυ τογβ, γοὶ ἰτ ἰ8. οἵ Οὐθηίαὶ οτἱρίπ, ἃ 

ἘΞ Τίϊε σου εοῖαγε οὗἩ τοῦ, {πΠαὶ ΜΕσΡΟΌ. νν8 ἃ ΟΠ ηγἰϑιϊαη, 15. ΥΘΥΥ͂ 
υηΐοιπαάεα. 'ΓΒαὶ μὲ βαὰ Ὀόγηὴβ οβῆσα τἰπῆδῦ ἃ ΟΠυϊδιίαη Ἐπηροόγοῦ, 
Ῥτόνεβ ποίῃίηρ. Ηα δαί) α ἔα ΓῺ 5 Π68 εἰσορ ονίάσηςο ταὶ Πα 
ννᾶ8 88 ΤΠ ΠἸΟἢ ἃ Ράρδη 88 [10Δη8 ἀπ ἽΠεδιμΐοῖ. ΤΠδῖ ἢ 45 οοϑῃ- 
ἔουπάοα ἴΜῸ βίοι ἰθβ, οὔθ τεϊαϊθὰ Ὀγ 9οβαμνιβ, {πΠ6 οὐμοῦ ὃν 8ῖ. 
Μαιῖπενν, ννὰ}]} ποῖ ἱηνα! κίας ἢἷ8 ἰο5Ε  ΠΟΏΥ, ὑὰζ γαῖ ΕΓ οἤονν τμαῖ, 
" ἃ Ῥαρδη, 6 σαγεα ἴοο 11{||6 ἀθους (6 Ὠγαϊίον ἴὸ ἀνοϊὰ ι}ν18 ουῶ- 
ιιϑίοη. 
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ἤανα ΑἸγοδν ἠοιϊϊοοά (ἢ6 υ86 οὗὨ 186 Ὀ]υΓΑΙ ἔῸΓ [06 δἰ πρα]δν ἴῃ οἱ 
Φητοῦντες. ὙΠαῖ ἰΐ 18 80 ιι86ὸἀ, ἢ88 θδθη βῃοννῃ (Ὀδβϑίεϑ οἵ} 5) ὈΥῪ 
ΕἸβοῖ, Ῥγοὶ. ἀς Υἱῖ. [οχ. Ρ. 175. Απὰ Κυίΐη. οὔϑογνοβ, ἰπαὶ τῃ6 
Ηεῦτγενβ οἴτϊεη δ ρίου ἴἢὸ θ] γα] ἴον (6 δ᾽ ρ! Δ ἴῃ δροακίηρ οὗ 
Κίημβ δπὰ Ῥγίποεβ. Ηδ δέδιςε 1 Κίηρβ Ὶ, 88,43 ἃ 19. οσοιημαγοὰ 
νν} 25. Μαιί. 9, 8. τοις ἄνθρωποις. γουγρ,. μ. 195. οἱ τότε βασι- 
λεύοντες, ἴον ὁ βασιλεὺς, (οάγιι. 

φῷ, Οἡη ἴπε Ηενοά ἕλιν 866 9086μ]". Απιΐρ. 18, 1, θεν! ηρ ΟἾ 88. 
5. 2, 25, 17. δῃηὰ ΕἸδελλογ᾽8 Ργοΐι8. Ρ. 496. 

43. εἰς πόλιν, αἰ. 80 2 (ἤτοη. 19. ϑορῖ. κατῴκησεν εἰς Ιερουσαλήμ. 
Ψ Πογα ἴῃ6 Ηεῦγ, 5 3. "Ὅπως πληρωθῇ, ““Πυ8. νγὰ8 δ 1616 τἢ6 
Ργορθθογ," ἃς. 1 οδηηοῖ ἀρτεθὸ ψἱ [Ὦρ86 Οομμπηδηϊδίοσβ, 898 
ΟΠ γγβοϑῖ.. ἅς., ννῇο ϑιιρρμοδα ἴῃδϊ 1Π86 ννογὰβ γα ἀθυῖνοα ἔγοτ βοπ)6 
Ἰοβϑῖ ριόρἤθογ, ΟΥ Οη6 ΠΕΤΘΙ σοπηηϊ(οαἀ ἴο νν7γίιἴηρ, Ὀυϊ μγεβογνοά 
Ὁγ ἰγδαϊτίοη (νι ἢ, ἴῃ 84 παϊΐίοῃ παῖ ῃδα 80 6δ8}}Υ {Π6 ιι156 οὗ ἰει6γ8, 
ἦ8 ὨΙΡΉΪΥ ἢ ρτγοῦδ]6) ; 1 ΓΑΙ ΠΕΡ δϑβθηῖ ἰὸ ἴη6 ομρϊηϊοη οΥ̓Ὠ οἰ Π6Γ8, 
τὶ πο ρμαγι συ, ραϑβαρα Οὗ δὴγ Ρχγορἢεῖ ἰδ τηϑϑηΐϊ, Ὀιὺῖ 41} ἰἢο86 
μᾶβδδρεϑ οὗ ἴπ6 ΟἸἹα ᾿1[δοἰδιηθηῖ τυ οἢ ννογα ὈῪ ἴῆς «Θυν δ (ἢ 118- 
τἰδη8 Ἔχρί δηθὰ οὐ {π6 οαἰκηλ 68 οὗ ἴη6 Μεβϑιδῇ δηὰ [ιἷ8 δΌ)θοῖ σοῃ- 
αἀἰ(οη ; 85 15. 59 ἃ 53. ἀπὰ "8. 422, ἃς. ὅ856ὲ Ὠοασάκ. 

Νασδασοῖἢ ννὰϑ μγονθι 8} } ἃ ρει ἴον, ἱπβοιηυοῇ παῖ ἰΐξ νγ88 
βϑ]ἀ, σδἢ 8γῪ βορὰ οοιῃα ουΐ οὗ ΝαζΖαγεῖϊῃ ὁ Βρ. Μιίααϊείοη τη ΚΘ 
Ναθωραῖος Βῃυυ]ὰ Ὀ6 γεπάογοα ἐλθ ΝΆΖΆΓΘΏΘ, βῖηςα [ἢ δι Ίοἷα οοι!]ά 
οι 6 ἰηϑογίθα ; ἴῃς ποι Ὀεΐηρ' ργεοοήδα Ὀγ ἴῃ6 πυποιραίἑνα νο Ὁ 
κληθήσεται. Τῆαΐ ΨΦεδ8 τοσὲ 50 ΟΔΙ]ρα 1.) σοῃίεηημῖ, 18 μ]Α Π ἔγοτη 
πε Οοϑρεῖ8. ΤῊΪ8 ἰ5 ΔΓ τΟΓΟ σδι δὶ {Π8 (0 ΒΌρΡΡροββ, νυ] τἢ δοιηθ, 
πΠαὶ Ναξατξνε ἰδ εαιϊναϊεηῖ ἴο Ναζαγὶί6. 8886ε τηοΓ ἰη ὙΥοἹ] Γ, ΕἸβη., 
δηΐ Καδοδογ, οὐ δου. 
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ΓΟΗ͂ΑΡ. 11]. 

Ἰ, ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. 1ἴ 158 μ᾽αίη (ἢδῖ (8 ρΏΓΑΒΘ πγυϑὶ 6 
ἴα Κοη 'π δὴ Ἔχίεπαρή β'ρη) βοδῖίοη, δηὰ ποῖ Ὀ6 Γείογγεα ἴὸ {ἢ 6 ο0᾽η- 
“ποησοπιθπέ οὔ ΟὨγΓΙϑι 5 γεϑίαἴηρ αἱ ΝδΖαγοι ἢ, Ὀυϊ 118 σοπέϊππκαίξίοπ: 
Κα (6 Ηεῦτγ. :ππ Ἐ9}5, ἰηῃ Εχοά, 2. 11. δηὰ ὅδη. 8388.1. ἘὸὺῸσ 
ἔγοι ἴδ ἰἸηγε οὗἉ Φοβαρῃ 8 βγβϑί σοτηΐϊηρ; ἴο Ναζαγείῃ ἴο 2.08 σοιῆ- 
τηθησοιηθηΐ ΟΥ̓ Π᾽5 ΓΤ] ἸΒΕΥΥ 89 Βαριϊδῖ, ΤΊΘΗΥ Ὑ6 8 Γ8 δα εἰαρβεά ; ὨῸΓ 
ἄοεβ Ζο νη βεθη ἴο πᾶνα ἴδιιρῷϊ Δηα Ὀα}ι]Ζεα Ἰοηρ; Ὀεΐογα “6588 ννεηΐ 
ἴο Ὠἶπγ. (Κυΐϊπ.) Α5 τῆς (Ὠΐηρ, ἰᾶϑῖ πιθηϊοηθα ννὰ5 ἴΠ6 χεϑίάδβησα οὗ 
δεδυβ τι ἢ ἢΐ8 ραγεηῖβθ δ Νδζαγοί, (ῃ6 ννογάβ ἐΐοδθ ἀανδ, τηδῦ ὃς 
τἰδοὰ ἢ διγίοϊ ῬΥΟρΓΙ ΟΕ ΟΥἩὨ ΔῺῪ ἴἰτηθ Ὀοίοτα ἢδ ]Ἰεΐϊ (δῖ οἰϊγ. 
(Ὀδιρῦ.) 

Φοῦπ ναϑ αδοιϊὶ 5ῖχ Ὡγοηϊ ἢ οἷἀοσ ἤδη Ψ965808 .; δηὰ 1 85 Ὀδθϑθῃ 
τπουρῆι (Παϊ ἢς Ὀοσαη ἢ 8 Δ Π]5ΓὙΥ αἵ ἴῃς 1.ονι ἴοαὶ ἀρα ἐῤίγίψ. Βαῖ 
{πα 19 ἸΏΕΓΕ οοη͵δεΐυγα; ῸΓ ϑογίρέμτγο ἰ8 8:]δηΐ. 

Παραγίνεται κηρύσσων, ἰ8 ἴᾷκοη Ὀγ Κυΐη. ἴὉΓ ἐκήρνξε. Βυΐῖ (Π6 
Β6Ώ56 8668 ΓΔΙΠΕΡ ἴο Ὠ6: ““ϑηϊ ἴο ργεδοῦ." ὉΜὨΪ ἢ ἰ8 (1 {Π|η1) 
Ρτοίεγαῦ]ε ἴο υηϊτηρ [ἢ6 κηρύσσων ὙΪϊϊῃ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

ᾧ, Τῇ λέγων 8 ἐφυϊναϊεηΐ ἴο ἴμ6 Οτεοκ ὧδε; ἐλ, ἐπ ἐπὶ πιαππετ, 
Μεταν. σοταμτομοη 8 Ὀοϊἢ τορεπέαπορ, 1. 6. ΒΟΙΤΟΥν [ὉΣ 8, δηὰ δυο 
ἃ σῆδηρα οὗ τηΐπα 85 83Π8}} ργοάοε γαογιηδίίοη οὗ ᾿ϊξε, 

8. φωνὴ, δια, ὙΠεδε ψογὰβ οὗ ἴῃς Ῥγομμεῖ 8418} σεγα υδϑὰ ὉΥ 
δοῦη ἴῸΓ ἴῃ6 μιίγροβα οὔ ϑἰιοννίηρ ἰῃαῖ 6 νγὰθ (ἢ6 ργεάϊοϊθά ἔογε- 
ΤΌΠΗΕΓ οὔ ἴΠ6 Μεβϑίαῃ. (Κυΐη.) ΤΠ δθῆβα 18: “ὙΠ εγα 8 (Ποαγὰ) 
πε τοῖος οὗ οὔἊς ργεδοβίηρ ἰὴ {π6 νἀ Ἔγηθβδ (Δα οχο]αϊ μη ρ) : 
“ῬΓΕΡΑΓΟ γὲ ἃ ΨΑΥ ἴον ἴῃς [οτὰ ἢ τ Κα ἢΐδ ρᾳῖΠ8 δίγαιρῃι." ΤῊϊ8 
τηυϑῖ, οὗ σουγδε, Ὀ6 ἴαδίκεη δρυτγϑδιϊνοὶν [0Γ ργοραγίηρ [Ποῖ βοἶ νθ8 [ὉΓ 
{πε δπίγαησε οὗ (6 1, γα 8 σε! ρίοη ἰηῖο [Ὠδὶγ Ὠεαγίβ, δηὰ 118 σεοθρ- 
(Ἰοη ὈΥ 8 ἰὨογουρ γερεηίδησο δη6 γεϊοτημαίίοη. 

4. ἴτ 'ἰ8 οὐδεγνεὰ ὃὈγ Κυΐη., (παῖ 1018 δϑοοίϊο ἀϊθῖ δηὰ τηοᾶάς οὗ 
}1ἴθ νγὰ8 δαορμίοα Ὀγ ἴῃ6 Βαρί,98158 δἴῖον (ἢ6 Ὄχϑιηρ]ε οὗ ἴΠ6 Ῥγορμείβ 
οὔ τς ΟἹὰ Τοβιαιμηοηΐῖ, δὰ ἰἢ6 Ναταγόπεβ, ΝΟ ι86ἀ ϑυοῃ ἔοοὰ αηάᾷ 
οἰοι ίηρ, 85 οσα (ἢ δβϑίεϑί ἴοὸ ὑε ργοουγεά, Ηδ γεΐεσβ ἴο Ὀεγϊϊηρ; 
Οὔϑ9. 8. ἢ. 900. ᾿ 

δ. ΤῊΪ5 νοσβϑα 8 τοηἀεγοά ὃὉγ Κυΐη.: “Το ψεοηΐῖ ουΐἱ ἴο ἢἰπὶ 8 
δτεδί τοις ἔγοπι 7εγυβαίθγα δηὰ (ῃ6 ννῆοϊε οὗ 7 ἀεδᾶ. δερεοὶαίῳ 
(καὶ) ἤτοι (Π6 ρῥ]αίη οὗ Ψογάδη. Βυὶϊὶ [Π|189 8686 οὗ καὶ 15 ργδοαδγὶ-" 
οὐ; 8δηἀ 885 20 ρϑτγί οὗ Ψυἀ258 ͵» νΕΤῪ ἀϊδίδηϊ, δηὰ (ἢ ρθορὶβ βαρ  Υ 
[οἸϊοννοιὶ 7. η, [8158 σῃδηρε 18 ἈΠ ΟΟΒΒΑΙΎ. Τῇ περίχωρος (86. γῆ, 
ΟΓ χωρὰλ) ἰδ τηεηςἱοηοα, ὈεοΔΌ.56 ΤΩΔΏΥ σΔΠ6 ποῖ ἔγοπ) 7μίκα ΡΤΟΡΕΥ͂, 
Ὀυϊ ϑαιμαγία, ἀ6]}166, Ῥεγεθ, δ8ις., δηα Θοβρεοία!ν ἴΠ6 ρμᾶγίβ δῦοιϊςξ (ἢδ 
ϑογάδη. 

7. γεννήματα ἐχιδνῶν, ““ΥὙὁ νἱρογ-Ὀγοοάδ, αη ἃ νϑΠΟΙΏου}8 οΓοδίυγεβ, 
ΓΑΙ ΕΓ (ἤδη [οἰ Οννοῦβ οὗὨ γοῦΓ ὈΪΔγ6Ἶ 685 δηὰ υἱγίυοιβ ξογείδι ΒῈΓβ, γα 
ὙΠΟ, ηάδὺ 1Π6 τηδϑῖ οὗ δυιϑίετ γ δὰ βαηοι γ, σογγυρί ἴποθςα τυ θῶ 
γε βῃου)ὰ οἀϊἔγ." Γαΐ γέννημα ἰ8 υδεὰ οὗ δΔηϊτηδῖα 85 νν6}] 88 Ἰηδηὶ- 
πιδῖο Ὀοάϊεθ, 18 βϑῃοννη ὉγΥ Κυίη. 
Τα ὑπέδειξεν ὑμῖν φενγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς ; Κυΐϊη. ρᾶΓ8- 
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ΡὮΓΑΒΘΒ : ““ αυΐ ἰαηδεπη τὸ ῥίείδίθιπ δἰ πγυϊβηίθβ, βἰτηυ]αία μἱείδέθ 
δοοοάφηϊοβ, Βροσαᾶγα ροΐδϑι 8, νοβ εδπρΊςΓ08 6586 μοβδβ μοβῖί Μ6558185 
δἀνοηΐυηι ἱπιπ)ίηοηῖεβ ἡ Ὠδαιθδαυδηη 685 ΘΠ ρ ει 195." Βαϊ {5 18 
μιαγβῇ δηὰ ξιρ 4. ΕΌΓΠγμλΐα8 Βα ρμ} 169 {ΠπΠ6 ἀΠσννον ἴδ: ““ μ] αἴ Π]γ 
ΒοΟΙΒίηρ Ὀυΐ γοὺΓ βαρδοῖιγ. ἡ Βὶ (Παἴ 18 ὨΟὐϊ 80 ἀρμμοϑὶίξ : ἔογ Φοἢι 
ἀἰά ποὲν, 1 οοποεῖνα (85 ἴῃ δηϊθϊϑ ΒΌρμοδ6), Ὠηθϑη ἴο Ὠχΐχ σοι 6 ἢ - 
ἀδίίοη νι σεῆϑυγθ. [{ 18 5.010} δαυϊναϊεπῖ 0, ““ ννῆδῖ ἢδ8 
Ῥγουρῆς ψοι Βογε ἢ" (ὅ8ε6 ποῖβ ἰῃ ἶος.) ἽἼ}π6 μελλ. ὀργῆς τρδῦ ὑ6 
ππάἀεγθίοοαῦ (ἢ τδὴγ δμΐηθηὶ Οὐμμτηδηϊαῖ.Γγ6) οὗ 1ῃ6 μη 5}- 
τηθηΐ9 οὗἁ ἠδὲ 6; Ὀαΐϊ (πᾶὶ δὴ ΟὐΪν Ὁ6 ἃ δεοοπάαγῳ 8686 (8ηἋ 
πάθοι τπ6 ἰδ ρογαϊ νυγαῖῃ οὔ αοἀ αἴϊζευνναγάβ βῃοννῃ ἴῃ ἴμε ἀδβίγυς- 
ἰ(ἰοη οἵ (δ Ψψενν:8ῃ βἴαϊα, νναὰβ (ἤδη 1}{{|6 ἀἸἰδοογηῖῦ]6 ἴο ἄνθη (ἢθ τγοβῖ 
Ἰοηρ; 5" δὰ μοὶ ἰοἰΔ 5) ; ἴΠπ6 ῥγἰ πηι Ὺ ΟἿ6 18, ““ἐλοδε ριιπὶδἠπιεπίς 
ο δὲ τευεαϊεἀ αἱ ἐΐιο αν οἵ μα πιοπί." ΤῊ]8 18 ρδοδά Ὀεγοηά ἀοιδὶ 
Ὀγ 1 ΤΠεββ. 1, 10. ἀναμένειν ᾿Ιησοῦν, τὸν ῥνόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς 
ὀργῆς τῆς ἐρχομένης, 0 (ςΟΠι6. Ὑπέδειξεν ἰΒ τοηὐθογρα αοςμὶς. [τ 
ΓΤΑΙΠΟΥ 8. τ} 68, διε φεδίοα, ροιπίεὰ ομέ, αἀπιοπὶ θά. Φνυγεῖν ἀπὸ 15 
βαϊὰ Ὀγ ἵχιιϊπ. ἴο Ὀ6 ἃ Ηευγαίϑαῆ. Απα ἢδ οἷί68 δῖγ. 41, ᾧΦ. ὡς ἀπὸ 
προσώπον ὄφεως, φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίᾳς. ᾿Οργὴ ἰ8 ἃ ἔγεφιιδηΐ ευμΠε- 
ΤῊ 55} ἴὉΓ ρυπἰὶδἠγποηέ, 

8. ΤΊια οὖν ἰ8 ποέ (1 σοποεῖνθ) γεἀυμάδηϊ, ΟΥ ἰΓδηδὶ να, ἃ5 Κυΐη. 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ; δυῖΐῖ 5]6 168, ““ ϑίποβ ἰἴ 16 γοΟ Γ ἤορα ἴο δβοᾶρε ἴπδῖ 
γ᾽" 

9. μὴ δόξητε λέγειν. Ὑδῃὲ αμεβίϊοη 88 ἴο ἴπῸ εὐτγαϊδηι ἰ8 ἔγὶ- 
νΟΪουβΒ. ΑΠΘΥ 4}1}, 1 τῶ ὕὉδ 681 ἴο ΟΘΟμΒΙἀ6Γ (ἢ 8 88 ἃ ρορμίατ 
»Ῥίχγαβο, 511] Γ ἴοὸ ΟἿδ ἱπ ΟἿἿΙΓ Οὐ ἰδηριιαρο. Τῇ ἐκ τῶν λέθων 
τούτων, 18 ᾿ποιρ ϊ Ὦγ Κιυϊΐη. ἴο Το ἴον τ1Π6 βίοῃϑϑ διαδοθηΐ ἴο [86 
ὈΔηκ οὗἁἩ ἴῃς Φοιήδη. Βυῖ 48 ἴῃ ΠΟΙ ΠΙΓΥ 8, 1 Ὀο] να, ἰονν δηὰ 
ΤΩΔΙΒὮΏΥ, 80 (Π6 λιθ. την ὑ6 υηἀογοίοοα οὗ (6 ρεὐδίος δῃηὰ δἠϊηρία 
ἀεροσιῖοα Ὁν ἴῃ6 γῖνεν οἡ (6 πιγρίῃ. ἴῃ ΤΥ Ὠοΐα οὐ ἴἢ}8 ρβθ58 06 
ἴογ οδορλι5 τοδα «οσῆμα. 

Κυΐποεὶ δδϑῖρῃβ (ἢ 6 [Ὁ] οτνίηρ᾽ δθη8586. “Ἅ Οοὲ νοι ταῖηογ ἔγοιὰ 
ἴε86 ϑίοῃεβ γαὶϑα Ὁ} ἀδϑοεηάδηϊθ ἔγοπὶ ΑὈΓΑΠδι ἐΐκα το Ὠΐπν, 
1ῃ8η δάμη)! γου ἴο 6 Ὠαρμίηεδ8 οὗ ἴΠ6 Μοβϑίαἰν᾿ 8 Κράοῃς, ννῆο ἃγα 
80 αἰ5δ γα δῦ ἴο Πὶπν, δηά δ0 ἀενοίεα ἴο νἱςα, ΤΏΕΓΕΙΥ ἰεοδῦδα γοῦ ἃγὸ 
Ὧ]18 ροβίοσ ἵγ. Β'γι ἢ σα πουρϊ ἀνδὶ] ἰο ργοουγα δυοΐ δεσερίδησο." 
“Νονν ἴῃς δΦεννὴ (οὔϑεγνεοβ Κα η.) που βῃοὰ (δ μγα)ιάΐοα, [μα Ὠο πα 
δαΐ ΤΠοὶγ Ὠδίίοη, 88 ὑεΐηρ τ[ὴ6 μοϑίεσιγ οὗ ΑὈΌγδμδιω, οοι]ὰ ρ]εθαθα 
αοά, ον Ὀδ δοσορίεα Ὀγ ᾿ΐτη.᾿ 

10. ἡ ἀξίνη, ἃς. ΤῊ8 ρυγα ἰ8 τπι86α, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴ]6 τλοΓα δρίϊγ (0 
Ἰηζγοάμοα ἴΠ6 πηθητοη οΟὗὨ [η6 ἔγι 8 ἐχρεοίβα, δηὰ ἴο βίυῖκα αὐγὰ ὮὉγ ἃ 
ἔδυ} ἰαιασο οὗἉ υτῖογ ἀδϑιγυοσίίοη δηὰ ρΡεγαϊίοη, Ἔνθ ἐδθ δεὶπρ οσμὲ 
ἄουπ, ἀπά οαδὲ ἱπέο ἐδ ἥτε ! 

Ἐκκόπτεται, “8 (ἴο Ὀ6) οὐ. Νονν ἴΠπ6 ἴογῃη ἐκκόκτειν ἰ8 (Ὦς 
ϑίγοηρεϑί ἴῃδῖ οου]ὰ μάνα Ὀ6ΘῺ υἱϑοὰ ; ῸΓ 1ϊ β'ρηῃ } ῆ68 ποΐ οἷν ἴο ουϊ 
ἄονῃ δἱ ἴπε δίοοκ, Ὀχΐ ἴὸ σἤορ ὺὑρ ἔτοιῃ ἴδε τοοῖβ ; 80 [δι [δ γθ 
Ο8} 6 ΠΟ ἢΟρδ οὗ διΐαγε στον. ΕἼἸβηοῦ δάἀάυςεβ δὴ δχϑίηρμὶο ἔγοτι 
2] δὰ Ἡ. Α. 8, 21. ὡς εἶχε ῥώμης τε καὶ χειρῶν ἐξέκοψε τὸ δένδρον. 
Απά ἢ χοίθιβ ἴο ἔπ ἀδβουρίϊοη ἴῃ ΨΦοΟΒΕΡἢ. Αηΐ. 18. οὗ 1πΠ6 υἱίοσ ἀ6- 
βιγιοιΐοη οὐ Ἡογοα 8 ἈΓΠῚΥ ΟὨ δοοοιηῖ οὗ 8 τηυγάες οἵ Φομη (δ6 
Βαριϊϑί. " 
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11, 19. ΤΊε νογάβ οὗ {Ππ6 886 νϑεῦβθ8 δρρμεῶν ἔγοωι [Κα 8, 15 δηὰ 
16. ἴο ἰνανα θθθη βρόκδϑῃ οὔ βδοῦ)δ οἵδμεγ οσὐδϑίοη. (Κυϊη.) Βιιῖ δε 
τῆ ποῖα οα ἔπε νοῦβα ἔωϊϊ οννίπηρ,. 

Ἔν, οἷ. ΤΠ εἰς μετανοίαν (νν ΘΓΕ εἰς ἀόποῖο8 ὁπα, ῬψΥΡΟΣ6) 18 
ἃ Ὀγο  ρἤΓαϑθο, δήνογιημ ἴο ἴδ 80] θη δηραρειηδηῖ οηίογεα ᾿ηἴο ὉΥ͂ 
ἀπ Ὀδριϊζεὰ, ἴο σθᾶ86" ἴο ἀο 6.1}, πα ᾿δαγῃ ἴὸ ἀο ννε]}]. ΤῊΪΐ8, ἰῃ- 
ἀεοά, νν88 80 οἹοϑβϑοὶγ αβδβοοίδι δα ἴο εἰπῶὶ θαμιΐδηι, [ἢ 1ἴ ννὰ5 ο8}16, ΌΥ 
Μαιῖκ 1, 4., (πε Ὀδρίϊδιη οὗ τερεπίδηοθ. 

11. ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ““Ὧδ ννῆΟ 8 ἴο Θπσουηῖοῦ πηθ,᾽ ὁ ἐλευ- 
σόμενος, Φοἢ. 1, 27. ΓἢΪ8. ϑᾶνοι8 οὔ Ἠδυγαϊθπμ. ΚΚιυΐη. ΓΕΏΘΟΓΘ ᾿ 
δισσε58 0 Υ. ἰδαῖϊ (Παἴ σονογ8 ἃ νυγοηρ ἰς4. “ΓΘ 5686 15: ““ ΤὭΏΘΓΕ 
8 Οη6 σοηλίηι; ἈΠΟΓ )6 (1. δ. ννΠῸ νν}}} ἀρ θαγ δῖον ἴῃ {1π|6), θαὰϊ νη Ὸ 
Μ}}} 6 ἤηγ ριοδῖον ἴΠδη, δῃὰ ϑιρουῖον ἴο, τη6.᾿" 

14. οὗ τὸ πτύον---ἀάἀσβέστῳ. Τίνα δοθῃλϊῃρ; ΠΔΓΒΉ 658 ΟΥ̓ [5 π|6- 
ἵδρῇοΥ ὨΔΥ Ὀ6 βοβιοηεά, ὈΥ̓͂ ΞΒυρροβὶηρ {πᾶὶ ἴῃ ΓΘ 15 ἃ Γαίδιθιοθ ἴὸ δὴ 
ἐπιᾶρα ᾿0} 168 ἴῃ τ[ἢ6 ἤρατε δἱ νεγ. 10. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρ- 
πὸν καλὺν. Εν Ὁ 8. σεγίαϊη, τοηὶ ἔυκὸ 3, 15., ἰπαῖ τ 6 ννυγα9 
ὑγο]Ὲ μτοηοιησο ΡΟ ἈΠΟΐΠΘΓ Οὐσοαδίοη. Ἰἴπάδθ, ΠΟΥ πιὰν Πᾶν 
Ὀσοὴ ρὑτοηουηοσθρεὶ ἐνυΐεο ΟΥ̓ ΠΙΟΥΟ. Τὶ 15 ον! θηῖ παῖ τἴΠη6 ννοτ5 τὸ ἃ 
οομηρ]οιίοι ΟΥ̓ ἴδ δι ΓΙ Κίηρ; ἱπλᾶρα αἵ νοῦ. 10. Πτύον 18 ἤΠ Όιη πτύω, 
“10 ἴω58 (ἀνναγ}). Διακαθαρίξειν 8:5 18ΆΠ68 ἴο ἐπογοιβῆϊψ ἵππου, 
λικμᾷν. 8εὲ Εἴϑεῆ. Ῥγοΐιιβ. 58. ἼΠπε ἅλως πηπδῖ ἀεποῖς ἴῃ οοτγη 
1166}. Απὰ 6ο Κυϊη., ννο σοπηρᾶγεβ ἴἢ6 Ηεδ. γ1Ὲ ὧὲ Βυς 8, Φ., 
Φοῦ 39, 12., ἤεουϊ. 15,14. Τῇιαι (ῃῆ6 Οὐἱϊοηϊαϊα 8ῃοι ἃ ἤᾶνο Ὀιτγηΐ 
ἘΠ ον βῖγανν Δη4 δῖ Ὀ]6, ΠΊΔΥ βθε δίγδηρε ἴο Ῥεδίεγη ἀρτίου γίϑι5 
Ὀμὺι 1 νναβ ἔγοιῃ ἰῃδϊ νναπὶ οὗ 16] νυ ϊοΐ ἢΔ58 Ἔν ὑγενδὶ θα ἴῃ πα 
Βαϑῖ. ϑ8εὲ Κνρκε δπὰ ἤαρῇεὶ. Τῆς πῦρ ἀσβέστον σοπιμίοῖε8 ἴῃ6 
ἂν Ὁ} ἰνηαρα οὗ ἰοῖα] ἐδδιγαςτοη. 

14. ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, “1 ποεά γταῖπ ον ἴο 6 
Ὀαριϊζει οὗὨ (ἢ 66. Α δογὶ οΥὗΓἁ ραγα ο] 168] τνὰγ οὗ βαγίηρ, “Ποὺ τὶ 
η ννυ]ϑήίομη δπὰ β᾽οοάῃεβϑ Ἰῃ ἢ Πἰ [ΕἸ ΤῊΥ ΘῈ ΡΟ ΓΟ." 

15. ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτὸν, ““ 3 6808 τεϊυγησα Πα (15 ΔΏΒινοΓ. 
Α πιοάς οὗ ἐχργαεϑοΐοῃ ἢ σα θη οσου τί ηδ Ὀοϊἢ ἴῃ ἴπο ΟἹα δηή Νεονν 
1 δἰαπηεηῖ. δεὲ6ὲ Κυαΐϊη. Αἱ ἄφες τηυδὶ Ὀ6 υπηάἀογβίοοά οἰ ΠΕΡ με, ἃ9 
τοϑὲ (οιηιηοηίδίογθ 800 0}]γ (ἀπὰ 50 Κυΐη., γῆ. σοπιρᾶγεβ δυν. 16, 
40. π)Π, νπεγα (Π6 δορί. Γοηάογ ἄφες με, ἱπουρῇ αἱ ἔχοϊ. 82, 10. 
1ΠογΥ ΘΧΡΓΘ88 ἰἴ Ὁγ ἕασόν με), ΟΓ τοῦτο Τὰ, 89 ἴῃς ΘΑΙ 6 Γ Οοιημηδη- 
ἰαΐογϑ, ννῃο ἴδκε {ἴὸ ἄρτι 'ἰπ δθῆϑι χρονικῷ. Βιιῖ 1 ρμγοίεγ (ῃς ἔυγ- 
106 Ὑ τηὴοἀο. Πληρῶσαι πᾶσαν τὴν δικαιοσύνην ζαΐῃ. ΓΟηάοΓΒ. ΟηΜ6 
ἰαμααδὶϊο ἱπείἑ(μἴμηι ἰόποτο; δικαιωσύνη, Ὀδΐηρ, Πα ΟΌΒΕΓνΟΒ, εαυϊνα- 
Ἰεπὶ ἴο δικαέωμα, ἱἐπεεϊμέμπι. ΒΥ εἰ Π6ΥῪ τνοσί 1ἴῃ6 ϑερῖ. Ἔχ ρ 658 (ἢ6 
Ηε. ΘΡΨΦΌ δπὰ ΡΠ. ὅ6ε6 Τιοιη). Τῆι8 πληροῦν τὴν δικαιοσύνην ἰ5 
ἐαυϊνα)]εηΐ ἴο ποιεῖν τὰ δικαιώματα, Ὠευῖ. 6, 24. ὙΠΟ ΠοΓα δἀ- 
ἀυςοϑ τπ6 (οηϑίϊῖ. Αμοϑῖ. 1.. 7. (. 22., ψίετο ἰς 15 8814, [πὶ ΟΠ κἰοῖ 
νγ85 ὈαριϊΖοι!, ποῖ {Ππἴ Πα ποεάεὰ ΔηΥ ριγραίίοη, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ Ἰωάννῃ 
ἀληθείαν προσμαρτυρήση, καὶ ἡμῖν ὑπογράμμον παράσχηται, Ὀυϊ ἴο 
ἰδδι} γ {π6 ἴγα}}Δ οὗἩ 581. Φοἢ 8 Ὀαρίΐ8η), Δηἀ ἴο θ6 ἃῃ δχϑῃηρῖα ἴο 8. 

16. καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ιησοῦς ἀνέβη. ἸΚζυΐη. οΟὔϑογτοβ [αἴ ἴῃ Νο- 
ταϊπαῖδτα 8 ἴὉΓ ἴῃς (ἀεηϊῖνε αὐϑοϊηῖθ. 76 δχργοβϑίοῃ 15, ἰηἀθθά,. 
δυσί! 89 δ ιι90}] ἰ0 Δ δ τὴρ]6 ἰδηριαροθ. Νοῖν ἴπε Βαριϊδὶ δχαοίεα 
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Ὧ0 οοηΐεδδίοῃ οὗἉ δίῃδ ἔγοτ 96805, ἱξπονΐηρ πὶ πα νου ὰ πᾶν ΟΠ 
ἴο εοηξεδϑ. 
ΤῊ ορεηΐηρ; οὗ ἴπῸ Βελν 5 00} ρἶδοθ, Ἀ5 μὰ φάγῃ ἔγοτῃ [ακο 8, 

44., ψὮὨΪ6 92 6808 νγᾶβ δηραρϑὰ ἱπ ὈγδΥΌΓ, αὔῖεγ ἰεανίηρ ἴὴ6 νυδίϑγ. 
Τῆς ἀνεῴχθησαν οἱ οὐρανοὶ δΔηά ἴῃε σχιξομένους ὈΟΙ᾿ ἀεποίε ἸΙρΏϊ- 
Ὠἰηρ; οὗἩἨ ἴῃ6 τηοϑὶ νἱν!α δογῖ, ὉΥ̓ ψνῃίς ἢ (Π6 βγιηδιηεηΐ δεέπιθ οἰοίς 
ΔΒ ΠοΓ, δ την Ἔα ργβδίοηυ ΔΓΘ υϑ6α ὉΥ (ὃς 1 ,Δι1Π νΥΓ 68. 8668 
γεἴ8. δηὰ Κυΐη. 

16. καὶ εἶδε τὸ πνεῦμα---αὐτὸν. Οπ ἴΠ656 ννοτϑ ἴ ρυγροθβοῖν οπΐς 
6 ϑρμεου]διίοη8 οὗ [6 τϑοεηΐ (οτητηθηϊδίοσϑ, δίησα {πεν 566 η] ἴο 
δδνα γαῖ ἴο ἸδΆγη ἐν τῇ σοφίᾳ σωφρονεῖν, Εβρο ΟἾΔ} ΟἹ δι) 6εἰ8 οὗ 80 
αν τι} ἃ παΐϊυγα 88 [6 μγεβϑεηῖ, ἡ ἤΈΓο ἃ ὈΓΥΪηρ᾽ Βρί Γἰΐ 9 80 το ἢ τ 6 
1ε88 δχοιιβδῦϊθ, 89 ἴῃ 6 γα 18 ΠΟ ὑγαείθησε οὗ μέϊἐέψ ἰο νἰοαά, Τῆδ οοἰη- 
οἰάδηςοδϑ, ἰῃ δοπγα μοϊηΐβ, Ὀοείννοδη ἴῃς οἰγουτηοίάπορθβ ΔΟσοιηρδηγ ηρ; 
ἴῃς ρτοπιυ!ραιοη οὗ ἴΠ6 τσ γα] ρίοηβ οὗ Μόοβοθ δηὰ 9685 Ὁ γιδῖ, 
δηὰ (πο86 ἢ ο ἢ νυ γα δἰ πηθά δἵ [ἢ Ῥαρϑηῃΐβη), σδ υθεῪ γ06}} Ὀε 86- 
οουμίοά ἔογ : Ὀὰῖ ἴο δηἴεγ ἰηἴο ἰἢδ δι0)6ς ννου]ά ᾿οδα τὴθ ἴοο ἔδυ. 

.17. ἐν ᾧ εὐδόκησα. Α ἨδεΌΓαΐβηι, δηβινεσίηρ ἴο ΠΥῚ ΟΥ ΥΡΠ ν ἢ 
ἃ, “ἴο ὑθ Μ6}} γμ]οαβϑϑὰ νυ ἢ." ὙὍΠε εὐδόκησα 56 ἴ"6 Αοτγὶβὲ ἴογ ἴδ 
Ῥτγοβθηΐ, 

ΓΗΑΡ. ΝΡ. 

Ἄβιβ8 1. ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον. ἴῃ {6 ποῖ Οἡ {118 ᾿Ά85ΆΡΘ, 
ἴον ““ νατίουϑ Οὐ) οἰ ἢ 8,᾽" τοδὰ ““ νὩτῖουϑ ΓΟΘΒΟΉΒ :᾽᾿ δηκὶ [ὉΓ ι.56 
γοδὰ ρ. 48 ἴο ἴϊιε Ἔἐχργαεββίοη, υἱέ αὐναπέαρο, ἰΌΘΓα υδεά, 1 Κηονν 
ποῖ ἢονν ᾿ΐ ἐβοα μα τηο ; βίησε 1ἴ{ ἀοεϑ ποῖ γεργεβθηΐ ΠΥ γοαὶ ορὶ οι. 
Ι οδῃ 845 1{{|6 ἄρργονε οὗ (6 Ὠγμοι νοβὶ8 οὗ {με δοιϊς δηὰ ἱπρεηΐϊουβ 
Ἑαγημον, δηὰ ἴΠ6 νϑῦῪ Ἰοδαγηθὰ Ὦγ. Μαϊζου, ἃ5 οὗ δὴγ οἴδπογ οὗ ἴῃ 
τοοθῃῖ ΤΒΘΟΪΟρ 8η8 : δηὰ, ὑη1}} οὐϊδΐη τότε Πρ ἢ, 1 πγιιϑῖ δοαυΐοθοα 
ἰὴ [Π6 ορίηΐοη οἵ ἴῃ6 δητίοηΐ Εδί ΠῸ ΓΒ αηὰ ἴΠ6 βιοπογα! γ οὗ (οτηπιδη- 
ἴδἴουβ, (παῖ (6 Ενδηρε 18ἴ ΓΕΟΟΤαΒ ἃ γεαΐ ἰΓβπϑδοίίοῃ ; (πουρἢ 1 οοη- 
ἔεβ8 του ϑ6] οἰ ἢν ἰπ ἰῃ6 ἀδτῖκ Οἡ 8δοῆγα ροϊπίβ οοηηῃεοίεα νι (ἢΐ8 
τηγβίθ ουϑ ϑιιδ)εοῖ. 

ᾧ, νηστεύσας. ἴῃ ΠσΟΠΟΓΙΪΥ ἴο τ γ ρίαπ, 1 Ὦογα ἰηἰγοάυοεα (Π6 
δηηοϊαδιίοη οὗ γεῖδ.; Ὀυϊ ἃ ρτγεαῖ ρατὶ οὗἩ ἰΐ 1 σοηϑίογ δδ ἔδῃςδιὶ, 
δηὰ Π||6 ἰο (ἢ μυγμοβθ. Τα βαῃγό νυν} }] δρρὶν ἴο ἴοο τοϑδηγ οὗ (6 
δηηοίδι(!οη8 ΟὗὨ (δὶ νοῖγ Ἰθαγηβὰ δηὰ ἱηρθηΐουβ, πα, ἰἢ ΠΔΩΥ͂ τὸ- 
δρεοῖβ, νη θγίι] βο οἶδγ, Ὀι 1Π{{|6 δοϊ ἃ δῃὰ υβϑῖι} Οομησχοπίαίογ, 
γνὮοβε ογι οι δηᾶ ἀΠ ρεπος 8} 66 ἀ πἷτα το Ὀ6 ἴῃ πηοϑῖ Ἰαθοτίουϑ 
οὗ οοἸἸεδοἴογβ, θυ νῆοβα Ἰυάρτηθιΐ 18 ἴο0 αποογίδίῃ ἴο Ὠ6 το θὰ οη. 

8. ὁ πειράθων. Α Ηεῦτγαίδιῃ [ὉΓ ὁ πειραστής. ἘῸΓ, 85 ατοῖ. τε- 
το γκ8, ἴπ 6 Ηοῦτγενν ἰδηρυαρα Ὀεϊηρ; ἀδδι υἷα οὗἨἁ νογΌ 818, υ.868 ραγιὶ- 
οἶρ 68 ἴῃ τΠποὶγ δοἰθοδὰ. Αηάὰ Κυΐη. οοαιρᾶγεβ Ηοτγοί. 1, 120. οἱ γεινά- 
μενοι, ἃῃὰ Χεοη. Αμοϊ. 20., 88 α'5δο Αγίβίορῃ. Ρὶαϊ. 798. οἱ θεώμενοι, 
ἴον οἱ θεαταί. Ευγίρ. ΑἸς. ἡ τεκοῦσα, ἀῃὰ Χεη. Μοη). 8, 15. οἱ ἐφε- 
στῶτες, πιαρὶείγαϊοε. ΤῊδ ἰαϑῖ ἵνγο Ἔχϑιηρ!θβ, ὨΟύΤΟΥΟΣ, ὉΤῈ 8081 6 ἰῃ 
Ῥοϊηΐ ; δηὰ Ἔδχϑδοωρίθδ ἔτου) ροοίβ ργονβ 16. 
8. ἄρτοι γενώνται, ““ ὈΘΟΟΙΏΘ, ΟΓΥ Ὀ6 πηδάς Ἰοαναβ."" 80 Οδωρθεὶ}, 



85Τ. ΜΑΤΤΗΕΝΝ, ΟΗΑΡ. ΙΝ. δὅηϑ 

ἍὮΟ οὈδέγιεϑ, (δὶ ἄρτος 'ἴπ ἴΠ6 ὈΪΌΓΔ] οὐρῆι αἰπηιοϑδὶ δἰνγαγα ἴο ὃ6 
τοηάογοὰ ἰοαῦέξ, ἀπε Ἂβρθοϊα! γ ἤοσθ, 88 Ὀδίηρὶ ΠηΟ1]8 ρὲοέμγεερμε. 
Κυΐϊποοὶ γϑῦιαγίθ, ἰῃδϊ γένεσθαι 18 866 ἴον πιμίατε; 88 ἴμ6 ΗδὈ. ΠΠ 
8 ιϑοὴ οὗἩ δΜίοδοϑ᾽ δ χγοή, Εχοά. 4, 3.» ννῇογα ἴΠ6 ϑορῖ. γθηοσ ὄφις ἐγέ- 
νετο. ἴἰἴ δ Γ᾽) ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἤΘΓΘ, δηἀ )ι5ῖ αἴϊεγ, (ὁ δ ρροβε ἄρτ. υδ6ἀ ον 
απὺ Κὶηὰ οὗὨ ἔοοά, 85 Λεξὴ,, διο.; τΒουρὴ ᾽ς σαηηοὶ Ὀ6 ἀδηϊοα τῃδὶ 
3 Πῦ [89 βοῃιειἑπη68 (ἢ 58 Ἔχίηδῖνα δἰ βρη βοδιίοη, 

4. οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ---Θεοῦ, ΤΑΚεη ἤτοι Ὠειιϊ, 8, 8., Ὦεγα {Π6 διὉ- 
)6αῖ ἰθ8 (Π6 ναγίουιϑ ὕὑδηςΕϊςδ τυ οἢ αοἀ Παὰ οσοηξεγγοά οἡ ἢ [8Γ86 169, 
δϑρδοίδ!γ ὉΥ τῃ6 βεηάϊηρς οὗ ἴῃ6 τηδῆπα. Ζήσεται ἐπ᾽ (Ηε!. ἢ») 
ἜΧϑΟΙ]γ οογγεϑροηδβ ἴ0 Οὐγ ρἤγαβα ““ ἐΐσθ μροη ΔῺΥ (πῖηρ." ϑδνογαὶ 
ΟἸαβϑεῖοαὶ ὄὀχδίρίεβ ἀτὸ δαἀάἀυςεὰ ΌΥ Κυΐη. [{ ἴθ βίγαηρε ἴπαί ἢ8 
βῃου]ά Ὦδνα γεδὰ ἐν ῥήματι ; 5ϊης6 (Π6 ἐπὶ 8 τεαυΐγεα ὈΥ ἴῃ6 ὃν οὗ 
{πὸ Ηεῦ., δὰ Ὀγ {Π6 ἀπ Ππο8198. Τα ἐν βϑθϑῖῃϑ ἴο ὃδ 8 ΓΘ 6 ΡδΓᾶ- 
αἰογι οδὶβ. δ ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ τπηοβῖ γερεηῖ (Ομ θη ϊδίοΥ5 
τοηπάοσ, “Ἅ Ὁ ννπαίονοῦ τπίηρ αοὰ ἰ8 ρμἰεδβεὰ ἴο δρροίηϊ." Απάὰ {πο Ὺ 
ΓΟΙΠΑΥΚ, (πὶ Ἵ2Ἴ δηὰ ῥήμα ἴῃ ἴῃς ϑ5εμί. αν οἴϊεη (8 ἔοσγοθ. 1] 866 
ΠΟ οδ)οοῖίοη ἴο (ἢΐδ ἱπογργείαϊίοη, Ἔχοερὶ (παῖ ῥῆμα, ἴὰ 1Π6 υϑαδὶ 
δ6η56 (8δη ννῇῆ οὗ ἰ5 [6 ποτα Ὡδίυγαὶ οὐδ 6 Γ6), 85 ΓΕίΈΓθησα ἴο {Π6 
αὶ οἵ ἀοὰ, ὈὉΥῪ ψΒΐο ἢ μοοοϑ81[168 80 ὑγρεηΐ 848 ἴπο86 νῃϊςἢ [ἢς 
Ι9γαθ 69 Πα Ἰαθουγεά υπάργ, 6 γα δι μεγηδίι γα ν ργον θὰ ἴον. 
Αῃά ἴο {{Ππ||8 8686 ἴη6 Θχργεβϑίοῃ ἐκπορενομένῳ 15 88 ΔρΡ]ΟΔ0]6 88 ἴο 
πὸ οἴμεσῦ, Κυΐη. σομλραγοϑ ϑαρίεηϊ. 16, 96. οὐχ’ αἱ γενέσεις τῶν 
καρπῶν τρέφουσιν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ῥῆμα σον τοὺς σοι πιστεύοντας 
διατηρεῖ. 

ὅ. Τα τότε ἀθηοίβ (48 οἴϊδε ἰ (6 Νειν Τεδίδῃπημβηῖ) δὴ ἰηίεγναὶ 
Οὔ {Ἶπγ6, ΘΟ γα ᾿π168 Ιοπρ;, δοτηδιϊ π|68 ϑῃογσγί. Ἦδγα ἐξ 18 νν6}} οὐδεγνδὰ 
Ὀγ Οδηρθε!!, [ῃαι Ψεβ08, μανίπρ; ἔδοιθα ἔΟΓΥ ὑδγ8, ἀπαὰ δθεΐπρ' ΠυΏΡΤΥ 
δηά νἱῖῃουῖϊ ἔοοά, ἴδε φυσϑιϊοη οὗ {Π|6 (ετ ρ 6 Γ 18, νν μα 8 ἴο θὲ ἀοῃ ὁ 
δηὰ δ δυρμεβίϑ (ῃ6 οοηνογιῖηρ; (Π6 δίοῃθ8 Ἰηῖο ἰοᾶνθβ.0 Τ[ιΘ ΒΏΟΣ 
(ΠἰΚαννῖθο ἔγοπι ϑεγὶρίυγο) 18, ταὶ ἤδη ἴῃς [6γ86 168 ννοσγὸ ἴῃ 1Κ6 
εἰγουτηδίδηοςεβ, Οοα βυρρ]οεά τῆθπ) νυ ἴοοά ; δηὰ {{πΙ8 ννὲ δὰ 
ἴδυρ!ὶ (δῖ ὯΟ δίγαῖϊί, Ὠοννανογ Ὀγθβϑίηρ, οὐρὶν τἴ0 δῆδκα οἷιγ οοηῆ- 
ἄδηςο ἰη Ὠίπ).᾿ 

Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ τότε ἰδ ἐχρΙαϊ πε, Ὀγ Κυίη., Οὗ 8}1] {Π|6 Ππγδδ 8 
νυ οἢ Ῥγονίάδηςε υ.868 ἴο ργϑϑεῦνε ἰἢ6 ροοὰ. Αμῃὰ {πδιῖ (ἢ 15 18 ἴῃ 6 
θῃογαὶ ἀρρὶϊοαίίοη ἰ5 που) οι! οηΔΌΪ6 ; Ὀὰὶ οὗ (ἴ6 τηοϑὶ οάθ Ὁγ ννῃϊοὶὶ 
(8 τνογὰ ἄγγελος ἰ8 δγϑιθι)δίϊ αν ἰαπηρογεὰ νἱῖῇ Ὁγ (ἢ τοσθηῖ 
ἴοτείρῃ Ὑπεοϊορίαμβ, 1 σὴ ΟΥ̓ ΠΟ Τηθ8η8 δρρῖονθ. ᾿Αροῦσι, ἴογ 
βαστάσονσι. Μήποτε, “ ἰεδὶ (αἴ ΔΩΥ ({π6),᾽᾿ὄ Ε΄. Υ΄.; οἡ ψΠϊοἢ 1 ἰδ 
(ΓΟΪγ τοιπαγκαὰ, Ὀγ σδιηρθεὶ!, (μαὶ ““ ἴγοπι 86 δχοαϑϑῖνα 80] οἰϊι 6 
ποῖ ἰο 88. 1688 (Ππδὴ τς οτγἱχίηδὶ, ννοῦ 48. ἤᾶνα Ὀθθ δχρίβἰ θα ἔγοπι 
οἰγ ΠΟΙ ΟΩΣῪ ταῖποῦ (ἤδη ἤγουν υ86 ; ἰῃ οοηϑεαυδηρα οὗ ἢ ἢ ργαοῖίος 
δοῖη 6 νεγϑί 98 ἃ δου τ θοΓοιὶ νν τ} Ἔχ ρ!οίλνοϑ τυ ἢ ἢ Θη 66 Ὁ]6 ἰηδιοδα 
οἵ δβἰγεηριπαοηΐηρ, [ῃ6 Ἔχργεβϑίοῃ." 

7. πάλιν γέγραπται. Οδιηρῦ6}} μίϑοεθ ἰἢ6 οουγτηδ, οὶ δῇεσ 
Ἰησοῦς, Ὀυϊ πάλιν. ΗΪδ τοαδοῃ ἷ8, (αὶ [ἢ 8 νγὰϑ [ἢ6 βεσοῃ ΒΏΒΥΟΣ 
ΨΥ Ιοἢ 5 6808 τη846 οἡ (ἢ8 οσσαβίοη ἴὸ ἴ{π6 ἴδεν}. [1 }8 οί 80 ϑᾶϑυ 
(ἢς δά 48) ἰο 88ὺ ἴῃ νυβαὶ δεῆδε ἴῃς ψογά9 αιοίοά σδῃ Ὀδ βαἰὰ ἴο ἢδνβ 
θεθη υτίτοὴ δραίη. Βυῖ] μετε ἡδδίἀδγαῖς ἴπ6 υϑι8] ροοΐ 86η856 οὗ 
Ὧγ. (ππιρῦε!]. Ηδ μυἰδίακεϑ ἴπ6 ἴτας ἱπηροτί οὗ πάλιν, δηὰ 8.591 Ὁ8 



δγ4 ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΤῸ 

ἃ 56η86 ὙΠΟ Ὦ 15 ΚΕΤῪ δ ρί, ὙὍΠα ρυποιυδίίοη 6 σοηίοης ΚΟΥ ἢ δά 
Ὀοοη δείογε ριοροβοα ὃγ ΑἸθοττὶ ; Ὀυϊ ἠδ αϑϑρηῃβδ ἴο πάλιν ἴῃ6 56η56 
0ολ ἰ)ι6 οοπίτατῳ, νυ  ] Οἢ 18. 85 Ὠλυοἷ) ἴοο βἴγοηρ; 88 (Δ 0 6}}} 8 15. ἴ00 
ὍΔ Κ. Τα σοτημοὴ ἰπιίογργοίδίοη, ΔἕΟΓ 41}, Βθ 5 ἴο 6 {{|ὲ ἴγὰ 
Ὅπε ; δηὐ Κυΐη. νν6}}] γεηάθῦβ ἐέδηι, ἐπδέρου, ἴῃ νυ] ἢ οἰρη βοδίϊοη 
1Π6 ννογὰ ἰ8. δἰϑεννῇογα υβϑοὰ. ϑενοϑιαὶ ϑογίρίυγαὶ! ραββᾶροϑ 816 δἀ- 
ἀυσοά ἔογ ῥγουΐ ογ ᾿ΠἸυε σατο ; 85 οπ). 15, 10 δι 11. 1 (τ. 6, 420. 
142. 4]. 4 (ον. 10, 7. δε». 1, 6. 

8. ὄρος ὑψηλὸν λίαν. Οἡ [ἢ 8 τηοιΐα οὗ Ἔχργθϑδίηρ (ἢ 6 διιρογδιϊνα 
866 {Πε6 ποῖα διιργα, ὦ, 10θ. Ὧ μεῖον (ῃ6 τηοιιπίαϊῃ ογα Νεώο, οὗ 
ΜΜοτὶαΐ, οαπηοῖ ὃς ἀεϊογτηϊηθα. ϑοπμα (Ὠΐηκ ἰἴ νγὰ8 (ἢς Μοιιπέ ο 
Οἰΐυεςε. 

9. προσκυνήσῃς γηυβί ΠΘΓΕ ἱπΠ 0} γοἰἐ φίοιβε ΓΟΤΘἢΪΡ δηα δἀογαίίομ. 
10. γέγραπται γὰρ, παπηεῖγ, ἰη Ὠουϊ. 6,13. Τα Ν οΪε βοπίεποα 

18 15 ρβγαρηγαθοα Ὀγ Κυΐη.: ““ 4811 ἃ τὴ6 ἴα! ἤορί(ιπ) } ΠΟῚ ἢ ϑὶ 
ει ἀυπλίηϊη δ ργολυ) ἈρΡΠΌΒ50Ὸ, ἃ π|6 υπΐοο οσοϊεπάμπ), οἴηια 
8011 ο)υδαια ργονϊ ἀθητἾ8δ5 ΠῚῈ τη ΘΆΒη116 Γ68 σοι 0 εἴ σοπιπιο πο." 
Τῆο νοσβ ὀπίσω μον, ἰῃουρἢ Οὐ 64 ἴῃ δοπα Μ55., γεγβίοηβ, δηΐ 
ἘδιΠοῦβ, ἃΣῈ γεῖ τὶρῆιν γεϊαϊ ηθὰ ὈὉγῪ ΟΥἰεβυδοῇ, 848 θεΐηρ τΠ6 πιογὸ 
αἰ ἤουϊὶ τϑαιἱηρ. ΤΠΐβ ὈδαΓΒ, ἴοο, [ἰἸ6 ϑίδιρ οὗ μεηυΐ δ η688 ἴῃ 108 
ἨεΙ]δηἰδεϊοδὶ Ἰἀϊοη,. 

11. ἄγγελοι. Τα ἰη(ογρτγοίδιὶ οηβ οὗὁἨ βδοπηα ἔοτε! ρῃ Οοτητηδηΐα- 
(οΓβ, ρίοις πιεαϊίαἰΐοπδ, ΟΥ̓“ Κὶ πᾶ ΠιἸοηή5, τῆ Ὀγουρὶ οοα,᾿" ἃγὸ 
ἴοο ἔτὶρ ἃ δηπ ριυιεσ]α ἴο πλοῦ ῖῖ δὰ ρῃϊ θα σοπιοτρί. 

18. καταλιπὼν τὴν Ναϑαρὲτ, ἔλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ, 
δο. Κυίη. {πη Κ8 τῆι {Π6 παραθαλασσίαν 18 βὐἰάοι,, ἢ ΟΓΟΘΓ ποτα 
Φχϑοίίν ἴω δεϊογιηΐηα [6 δἰ {10 ΟὗἁὨ ἃ οἷν νυ} ] ἢ νγᾺ5 (ἢ γίβ 5 γοϑῖ- 
ἰδησθ. ὙΠΟσα νγ88 μοβϑϑί οἷν, ἢθ δάάβ, ἀποίῃεῦ (αρούπϑιηι.. ΤΊ 
Ἰακα δπηθβάγοῖῃ, ἢ ΟὔΌΒΟσνοϑ, ἰ5 Πθγα, δηχὶ ἰῃ ΨόΌῃ. 6, 41.. βΒροκϑῃ ο 
85 8 868, ἃ ὨΔΠ16 ρίνθη ὈΥ {πε ἨδΌϊενγΒ ἴ0 Ἔν ΟΙῪ ἰϑγρὰ ρίεσα οἵ νναῖου, 
9η πὸ οἴπογ ἤδηά, [6 το οα!]]θὰ {Π|6 866 λίμνη. 

15. γῆ, “1Π6 τορίοῃ ;᾿᾿ [ὉΓ [18 ἐπλα ίΙαπί56. Αἴ ὁδὸν τηυϑῖ θ6 τπῇη- 
ἀεγείοοά κατὰ. ὅ80 ἴῃ6 ΗδΌ. 5, δῃηὰ οὐγ ὑψ, '. 6. δάϊαςθηῖ ἰο. Πέραν 
τοῦ Ἰορδάνου ἰβ8 ἴο᾽ παρὰ τὴν Ἰορδάνην ; ἴον {(ΠοὰρῊ Ὀοιῃ ΘΔ] |6 65 
ἍΘΓΟ, ἰη Τοβμοοῖ οὗ διιύορα, οὐ {ἢ} 18 516 τῆς Τογιίίδη ; τοῖ της Ἠεῦτγενν8 
υιϑοὰ ἽἼ2Κ») Δηα Ἴ2)»Σ ἴον Ὀο(ἢ ἐγαπϑ δηιὶ 7μτία. ὅθε Ὥδκαϊ. 1,1. 4, 49. 
05}. 1, 14., ἀηὰ ἴἢε ποῖθ οη Ψοἢ. 1, 28. (Κιιϊη.) 

16. σκότει. Α ρεγρεῖυδ! ἰππᾶρα οὗ Ἰρπουύδηοα απ {116 ον ]5 ἰἤθησα 
ΓΕΒ. ἴηρ. ᾽ν χώρᾳ καὶ σκιᾷ 18 ἴοΓ ἐν χώρᾳ σκοτεινῇ. ΤΊνε θανάτον 
5 ἐεχρίαἰηθά, Ὀγ ἤοβϑιιπι., Τατίατὶ,. Βιιὶ ἰϊ βεθπηβ ἰο ἀδηοίθ ἴπε σοη- 
8εαίθησοθϑ Οὗ ἱριπογαπόδ δηὰ βἰη, 

17. ἀπὸ τότε, ““ ἴτοτη ἴΠαηοα,᾽ ἱ. 6. (αὶ ἰἰ6. Νονν, Ὀοίἢ ἱπ 
στεοῖκ δηὰ Επρ δι, [ῃ6 δάἀἄνογθβ οὗἉ [ἴπ6 ἃγα γοαϊο 88 ϑυὐυβίδηϊινες, 
δηὰ )οἰπεά νυν} ργεροϑοηβ Ὀγ ἴπε βυσδυάή!τίοη οὗ χρόνος. Ἤ γγικε. 
ΤῊ 18 ἴθ γηὶ 18 βδοιθ 1} 165 (848 Ἀ6᾽ 6) υϑεὰ οὗ ΔὴγΥ ποῦ Ἀρργοδοῖ, δηὰ 
ΤΩΔΥ 6 ΤΕ Παογοὴ αὐ παπή. Τῆι δά γοβθ ννὰϑ τη ἢ 1ἢ6 58π|6 ἃ8 παῖ 
οὔϑοϊιη ἴἢς6 Βαριϊκί ; ἀπα 11 {πΠ|6 ννᾶ8 βαϊ4, Ὀδοδυβα οὖγ [τὰ ἀἰὰ ποῖ 
γεῖ σἤοοβθ ἴο μι] ον ἀηπουποο ἢἰβ ΝΜ 6βϑ ἢ βῖρ. 

18. ἀμφίβληστρον. ΤῊ Ϊ8 ννὰϑ ἃ ΝΟΓΥ ἰαγρε Κὶπά οὗ πεῖ, βϑι ἢ 848 
που]ὰ οσοηΐδ!η ἃ τοδὶ πιο γ οὗὁὨ 865; 85 Ηεβίοα ὅς. Ἡ. 415. 
866 δ, ] 68. [ω6χ. 



8Τ. ΜΑΤΤΗΕΥΝ, ΓΗΑΡ, ἹνῸ ν. δηδ 

19. δεῦτε ἰ8 οοῃϑίογεῖ 88 ἃ ὩοΓα ραι οἷς οὗἩ Ἔχποσγίαϊϊοη, Κα ἄγε 
οἱ ἄγετε. 80 {πὲ Ηεῦ. Ὁ) ἀπά 15, ρο ἰο. (Κυϊη.) 

43, περιῆγεν, ὡὩεπὶ αδομέ. ἘρΥ περὶ 5'6 868 οὶ ΟὨΪγ ατοιηὰ, 
Ὀιιῖ αὐομέ. Απὰ ἄγειν ἢ48 οἴϊοη, ἃ8 ἤδγθ, {Π6 ἔογεθ οἵἉ ἴδ τηϊάἀϊθ 
ναγῦ. ΤῊ αὐτῶν [88 τεΐίεγθηςα ἴο Γαλιλαίων, ΨὨΙΟΝ ἰ8 σοηϊαϊηρά 
ἰη Γαλιλαίαν. Απ ἰάΐοι οσὐημηηοη ἴὼ ὑοῖῃ ἴἢ6 Ηξςεῦτονν, ατροκ, 
[μα(, ἀπ ᾿πεδὰ 411 ἰδηριιαροα. 866 Κιιΐποο] 5 ὄχδιιρ]ε8. Δἴ τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 5.0 }}Υ τοὺ Θεοῦ, 1. ε. ““τμ6 ἀοοίγϊης Οὔ Πα 
Μεβϑίδἢ 5 Κι πράοιῃ" 

24, ὅλην τὴν Συρίαν, 1. 6. ἰΐπ6 ρατ8 αἤασεηΐϊ ἴο (4166. Καίη., 
Πποννονοῦ, {πη Κ8 ὑπαὶ 45 'ῃ Νίαγκ 1, 96. ννε γοδὰ οὗ {Π6 ἔδιηδ οἵ 6808 
μεΐπρ; βρτεδα (Ὠγυϊρἢ ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας, ϑυτία ἰ8 
ἤδγα μα ον 4}} [της πεὶρ)θουγίηρ γερίοπβ οὗ (8166. Κακῶς ἔχον- 
τας. Πα ορροϑὶῖε ἴο καλῶς ἔχειν, ΔίαΓΚ 16,18. Βασάνοις συνε- 
χομένους, 1.6. ἸΓΟΓΑΙγ, “ ΠεΙὰ ἀοννη, ςοηβηεά ἴο {πεῖν Ὀρα ὕγ ἴοτ- 
τυνίηνς ἀϊδογάεγϑ. Βάσανος 58'ρη1Ε658, ργορετγὶγ, ἃ ἐσίαἰί. 'ὨΘ οΥνἱρῖα 
οὗ (6 νογὰ (ΒΟ ἢ 8 ρεγρὶεχϑὰ [ῃς Εἰγιηο]ορ ϑῖ5) 866 η}8 ἴο Ὀ6 
βάσις, ἃ είορ. [Ιἴἴ 18 ([ οσυηςεῖνα) ἃ τηθίαρἢοῦ ἴάΚοη ἔγου ἰἢοβ6 ννῇο 
τ Κα {Ὁ13] οὗ ἰσθ, Οὐὁ ΔΠΥ ΟΙΠΟΙ 8] ρΡΟΣΥ, ἀδηροσγουβ βιθρρίἢΡ,. 

44, δαιμονιξομένους. 1 σαῃποῖ Ὀι ἴδε] δυγρτῖδα (ἢδῖ απῳ 8θου ὰ 
να 80 αν πιϊϑίδ Κα ΙὩΥ τηδδηΐηρ ἴῃ (6 νογά8 νυ Οἢ 1 δνα διιὉ- 
)οἰηειὶ το γΥεϊϑβι εἶπ᾽ 5 δηποίαιοη οὐ (ἢἰ8 ϑι ῦ)]εςϊ (Δηα ννῆϊϊοῖι 1 ΤΏ σεν 
ἰηἰγοδσυςοὰ ἴῃ σΟὨΓΟΥ ΤΥ ἴο ΠΥ μἷδι) οὗὨ ᾿πδουτἴρ’ 411} ἢ 18 ἱσωρογίϑι 
δΔηηοίδ[! 08) 88 ἴο ἰδ ΓΩΥ̓ Δρρτοθαίίοη οὗ (ἴ6 ΠΥροι 6βὶ9 οὗ Μϑάο, 
Ἑδτηον, ὅς. Βγ οδ!]Πηρ ἃ δῃ ἱπῷ ἐπίουδ ὨγΥροιΠοβὶβ, δηὰ οηραρὶηρ; 
ἴο ““ {4αἰτίψ᾽" τερτόδεηιὶ ἴῖ, (ἢ 6 ΝΘΥῪ ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἰπίδγεηοα τΐρ ἢ ἤδν 6 ὈΘΘῚ 
ἔογιθά, δηά κἢ}}8 νου ά ἤανα Ὀθθη ὑθὰϊ ἴπ6 {τι} : ΤῸΓ { ννὰϑ9 ἴἤθη οὗ 
ογνἱπίοπ, Δη δὴγ ἢονν ἀδοϊάθγ ρεγδιααοα, ἴπαῖ τῇ Ὠγροῖε818 ἰῃ- 
νΟΪν 5 ΔΓ στγοαῖον αἰ ΠἸσ 0168 (μη ἴἴ ΡΓΟἴδ9865 ἴο Γεηονθ, δηα οδγγΐθβ 
ἢ 1 σοΟηβεα] δ ης65 {Π|Θ πηοϑῖ ἀνν νναγὰ ; ἱῃ δἤοιῖ, ἰϑαᾶνοϑ ἴο [ἢ ο56 
ν ἢο δάορῖ ἰΐ Π{π|1|6 τοβί ρ -μρ᾽ασς ῸΓ (Π6 8016 οὔ {Πεὶγ ἔοοῖ. Το βιιὺ- 
)εςῖ, ονγΈνεΓ, 18 80 οχίθῃϑινα ἃ οῃβ, δηὰ 1 πᾶνθ, 'η ἴΠ6 σουῦϑὲ οὗ ἰῃ6 
ργοϑθηῖ ννοσί, Ὀδθη 30 ονεγνν αἰ πγϑὰ νυν ἢ δὴ δριπάήδησα οὗἉ ἱπηροῦ- 
ἰληὶ τηαΐζοσ, ἴπδὶ 1 πᾶνα ΠΈΡῸΓ ὈΘοη ψοέ δΌ]6 ἴο ὀἐχϑοιία ἴῃ ϑκοίοῃ οὔ 
τῆς οα586 σομοετηΐηρ ἴῃς Ὠειηοπίδοβ, [ογοϑθθΐηρ (ἢδῖ, ἴο ἀ0 )υβῖϊςα ἴο 
1ἴ, τοῦ ΠΘΟΘββϑα ΓΙ ΓΟ ΤῈ ἃ 50806 5ΒΓ(ἢ 88 ἱ οοὐ]ὰ ὈΥ ΠΟ πη68η8 
αθοτγὰ ; δηὰ ἃ ὑγίεβ ιρρίεπιοπέ κα (ἢ βϑεβεηϊ 15 ἢο μ͵αςα ἔογ ουοἢ ἃ 
αἰἱδδεγιαίϊοπ 85 νοι ]ὰ ὕ6 Γδαι! δ 16. 1 τὲ ἰΠαΓείοΓα (6 [ῸΣ 1ἴ ἴο βοπγδ 
ΟἴποΥῦ οσοδϑίοῃ. 

45. δεκαπόλεως. 50 οΑΠ]6ἀ ἤτοι Πα ἐδη οἰέϊες οἵ ἰονγῇ8 σοηίαἰποὴ 
ἴῃ ἰϊ8 ἀἰϊθίτιοῖ, ΤἤοΓα ἰ8 ἃ αἰδϑίτίοι ἰη ΗΠΡΆΓΥ 1 ἃ ΝΟΥῪ δἰ αῦ 
ὨΔΏ16, '.6. Ῥοηΐαροϊ!δ, πα ρίνθη [ὉΓΣ ἃ 5' πλ}]ὰῦ ΓοδβΟη. 

ΓἩΑΡ. Υ. 

ἌΕΗ5Ε 1. ἰδὼν τοὺς ὄχλους, ““ ϑδεῖηρ; (ἢ πη} ἰτ 468 ννοἢ δοοκοά 
(ρει πα." Οαγρζον ΓΟΠΠ6Ι8 : ““ Βρείηρ' 80 σίεαῖ ἃ ἼἿοηδιυδποο." 
Βυιῖ (παῖ Γααι γεϑ ἃ}9 ἴο δα οὗ ροορίθβ. ἷ γγοῖει", “" βεεϊηρ' 80 ρχοδαῖ ἃ 
σοποουγδα." ᾿Ανέβη εἰς τὸ ὅρος. 1 δῖῃ ἢονν ἱποϊ πο ἴο ἀθδηάοῃ (6 
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ορίβίοη οἵ Κυΐϊποοϊ, [π8ἴ 186 τὸ, ΚΘ {πε Ηδῦ. Π, βἰαπὰβ ἴογ (6 ργὸυ- 
πουῃ ἰμάεβηΐϊα τι. ἴ ἤανα ΦΟΆΓΟΘΙΥ͂ ΟΥ̓ Ρ, ἰὴ [Π6 ργεβθηΐῖ νου, ρἰδοοὰ 
ΔΗΥ͂ Γεϊίδηος οὐ [ἢ 8 ἰάΐοτ : ὩΟΣ σὴ ἷ ον ἀο ἱ, 1 ρῥτεΐδεγ βυρροῦ- 
ἵπρ, σὴ ΒΡ. Μιααϊείοη, ἱπαῖ τὸ ὄρος ἀδηυῖεθ, οὶ Μουηὶ ΤΆΌΟΓ, 
Ὀυϊ ἴῃ πιομπέαὶπ αἱείτὶοί ; ἃ τὶ άὰρε οὗἉ τηοχηϊαί 8 ἰηἰογβεοίϊ πρ' Ῥᾳ]68- 
(ἶηα ἔγοιῃ Νογίῃ ἴο ϑουῖϊῃ. ““Νονν (οὔδβογνθ Βρ. Μἰὶσαϊείοη) 1 ουγ 
ϑανίου 5 Ομ]δοῖ νγὰ8 ἴο 68 ἰγὶδ αἰδοῖ ρ!ε8 ἴο ἴῃ 6 πεαγοβδῖ μίδςβ οὗἉ γα - 
εἰγοχθηΐ, ἢ6 ννου]ά ποί οοπάυοῖ ἴμοη ἰο Μουηῖ Ταῦον, ἴπ6 ρᾶγῖ οὗ 
{πὸ τἱ ρα ποαγοβὶ ἴο (δρογπδῦπι ὑεΐηρ 80 πη ἢ ΠΡΟΆΓΕΙ." [ σαῃποῖ 
Ὀυϊ τεραγὰ {πε ἀΐϑοοιιγβα ἰὴ [Κα 6.“ 848 ὑείηρ' {86 βδη16 ὑγἢ {Πα 
Ργοβδοηῖ. Απά δυο ἰδ ἴῃ ορὶπίοη οὗ Μγ. ψαῖμγ, ννῆο οὔϑεγνεϑ, [παῖ 
ἴῃ (παῖ {πΠ6 Ὀοσὶπηΐηρ, οτεν οὗ ἰηβιγασιίοη, ἀπα σοπο]υβίοη, ἃγὰ ἴπ6 
ΒΔ. 88 ἰὴ δι. Μαίίπενν. δῖ. υ0κ6 (Π6 δά 8) ρββ8868 οὐδὺ ἴΠπ096 
το ϊηρϑ νυ σεγα ϑροόκθη τοῦτ ἱπηηιοϊαϊοϊγ ἰο 1Π6 76ινθ, ἴο σογγεοῖ 
ὑμῖν [8166 οοησορίίοηβ σοποογηΐηρ; (ῃΠ6 Κἰηράοπι οὗ (μ6 Μεβ814}), πὰ 
1ππ6 πδίιγο δὰ πηθϑδυγεβ οὗ οθοαϊεηςα ἀὰα ἴο ἴΠ6 ἰαιν5 οὗ ἀοὐ." 

8. οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι. ϑαοῖν, [ σοηςοῖνε, 18 ἴπ6 ἡδῖυταὶ δηΐ 
ΟἾΪΥ ἰορὶεἰτπαῖα οσοηϑί γα οτοη. [ἴ 18 Γαι γα, ὃ Κηαρρ, Ομιυ5α. Ρ. 
400. (εἰϊεἀ Ὁγ Κυϊΐϊη.) : ““ [Ὠ(6Γ ἴοῖ μακαρισμοὺς, ᾳαὶ ἴῃ Υ. εἰ Ν. Ὑ΄ 
ἱπ ΑΡροοσυρὶνὶβ υάφοόογιπι), ἘΔΌϊποτιπίηϊ 8ογὶριὶ5 Ἰορ πῖιγ, η1}}}8 
σορογίτυνγ, ᾿η αυο νε] δά ΗἨεὈγαϊοιπ εἴ (πα ἀδίοιι νος. ἼΦΙΝ ναὶ "210, 
δυῖ δα Οτγεουπὶ μακάριος νοὶ μακάριοι; ἴαἴδΘ. πογηξδῃ 86 }]οἰδίαγ, 40 
δεοηυ8 δυῖϊ παΐυγα οἴ ἰΠ60168 μι Πἶ5888 [6 [οἰ 1818 5] ηἸ βοοῖιγ, πο 8 
ἰὰ ρεῦ ἱηρεηΐυπι Ωρ Αγαγ Οὐ ΓΔ] 1} οἰπὶ ἰη πιοάθπλ οοιμοαὰδ 
εἴ βἷῃθ διηδἰυϊαία Πεγὶ ροϊεθῖ," ΤΠ τῳ πνεύματι 8 δα ἀεἀ ἴο ργε- 
νοι δἰ ρα Υ. 

3. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, “ ἴο ἴδπὶ ρεγίαἰη ἢ 6 
Ὁ]εβδϑίηρβ ἴο θ6 Ἔχρεοῖοα ἴῃ 16 Μεβϑίϑ ἢ 8 Κἰ ηρίοπι ; {ΠΟΘ Ὺ ὅτε Εϊ τὸ Ὀε 
τοραϊνοα ἰηΐο ἴἢ6 5οοἰ ει  οὗἁὨ Γὴγ ἔ]]}οννεγθ, δὰ ἰὼ ὃ6 τολᾶὰθ ραγῖδκοῖθ 
οὔ (Π6 ὈΪ]Θ 58: Πρ8 ΠΊῪ ΓΟ ρίοη ὁδη Ὠθδϑίονν οἡ ἰἴ8 τοϊδγθϑ, ὈΟΘΪἢ ἴῃ [18 
νον ὦ αηὰ ἰὴ ἴῃ ποχί." (Καϊη.) 

4. οἱ πενθοῦντες --- παρακληθήσονται. Ἴ 5. 18. τ50}}}7 ἀχρίαϊηοα 
οὗ {ποϑ6 ῆο ἅΓ6 βιι ποσὶ πρὶ ὕη6Γ σαἰδηλγ. Απά 6εο Υεί8. Κυίη., 
ἤονγανοῦ, ΔΌΪΥ ϑιιῃμογῖβ [6 Ἰηϊογργείδιοη οὗ ΟΠγγβοβσῖ. {7965815 (6 
ὈΌΒΕΓνΘ68) 18 ΘΓ βδῃον!ηρ ἴἤθπι τυνρλαῖ ΔΓ ἴῃ αἱδροδεἐϊοη οὗἩἨ Ὠΐδ6 (γε 
αἰβϑοῖρ]ε8. ““Νοιν 88 ἴδ ἔυπαφπγοηίαὶ ἀοοίγ 6 ννὰ8 γαρεπίδησθ, νγὰ 
[ὩΔΥ ἱδογοίογα (οοηίΐηιιοθ αΐη.}) ϑιρροβα πὶ 9655 ἢδεὶ γεεγεποα 
10 16. 67, 18., ψετε ἴῃε ψογάϑ ἃγα αν ἢν ΡΠ) ϑαγ." ΓΠς 
παρακληθήσονται τηιῖ ἀδηοία 4}} ἱῃαἰὶ σοηδοϊαιίοη τυ ϊοἢ γα μϑθηϊ- 
ἴοηος Ὠτγίηρϑ ἢ ἰζ, ηοἵ ΟΠ ὈΥ {16 τειηοναὶ οὗ 1πῃ6 Ὀυγήεη οὗ ἃ 
Βα θ δπα γορτγονίηρ; οοηϑοίδησο, θυ (Π6 δηιοἰ ραίίοη οΥ̓ (Παὲ [6]}- 
οἰϊγ οὗὨ ννὶοῖ {|}18 οοτηἴονι 18 Δ φαγησϑῖ, 

δ. κληρονομήσουσι τῆν γῆν. Ἑαϊηοεϊ (Ὠϊηκ8 αὶ 4}} ποιΐοπ οὗ 
ἐπὶιογὶίαποο ἰ8 Ὦσια ἴο Ὀδ ἰαἰή αϑἱάθρ, Βυῖ.6 ἴογπ 18 ΠοΊο, δηὰ εἶβδε- 
ῬὮΏΘΓΘ, Δρρ]οὰ ἴο {Π6 οδίαϊηΐηρ; οὗἁὨ 6] ον ἴῃ Ποάνοῃ, ἴο ἀεποία ἴἰϊ6 
ϑγεποε8 οἵ (ἢ Γεσορθηοσο ἰδ τ ἔογ (Π6 }ι5ἴ. 

6. οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθή- 
σονται. 50 ϑγ. 24, 28, οἱ ἐσθίοντες με (8ς1]. τὴν σοφίαν ἡ ἔτι πει- 
νάσωσι, καὶ οἱ πίνοντές με ἔτι διψήσουσιν, φιιὶὰ πιὸ ριιδίατιιπέ, ῬόοττῸ 
᾿δεμτὶπὲ πι6, οὐ ημὶ π|ὲ δίθογιιπέ, ῬΟΥ͂ΤΟ πιθ δἰ (ἐπί, αἰδοῖ μ! }δ8 πηθδα 



85Τ. ΜΑΤΤΗ͂ΕΝ, ΟΗΑΡ. ν. 577 

αἰιιππὶ ανϊάδ τ26 βοοίδηϊυγ. (Κυΐη.) Δικαιοσύνην, ἔγμο τοϊϊίοη, 
Ολτιεἐἰαπὲίν. 80 αἱ 10 δπά 1]. ἴπ6 ρῆγδϑεβ δικαιοσύνην δηὰ ἕνεκεν 
ἐμοῦ τὸ ἰηἰεΓοὨδηροα. 

7. ἐλεήμονες, ἘΞΙΟΙΠ, ““ ἴΏο86 ὙΠῸ ἃ Γὰδ 80 τηονϑά Ὀγ {Π|6 γα βασὶθϑ 
ΠΣ ΟἴΠ6ΓΒ 88 ἴο δία νυ, ὮῪ ΘΥΕΣΥ ΠΘΔΉ8, ἴο ΓΟΙΏΟΥΘ ΟΥ αἱ ηϊ5ἷν {Π6.᾿᾿ 
Κυίη. 
8. ΟΕ τῇ καρδίᾳ. Νοιϊοΐπρ; ἰῃ6 4} ϑίοη ἤεΓα, 88 οὔϊεη οἾδ86- 

ΜΟΙ ἴῃ (6 Νοῖν Ταβίδηγοηίΐ, ἴο {116 δηϊοη Γαδ] τηᾶχίτη5, (αρὺ. 
Οὔδεγνεβ : ““ ΤὭς ἰδαννϑ ἰῃ γεμαγὰ ἴο [6 οἰθδη 658 οὗ (ἢ6 ὑοάγ, δῃά 
Ἔνθ οἵ (π8 ραγιγεηΐδβ, 1 ἡερ]εοϊοα ΌΥ ΔΩΥ Ρογδϑοῃ, δχο  πἀεα ἢἷπὶ ἔγοηΣ 
Πα ἰδρῖθ. Ηδ νγδϑηοδρβοϊ(αϊοι ἴογ Ὀεΐηρ᾽ 80 τ οἢ 88 ἃ δβροοίδίοῦ 
οὔ 1ῃε 80]θγη βϑγνῖοα αἱ ἴῃ δἰίαγσ, Ὑπὸ Φεννθ οοηϑίἀογαὰ {[Π6 ΘΙΩΡΥ - 
ΓΘ] ἤδᾶνθῃ 88 ἴπ6 δγοῃείγρα οὗ ἴδ ἰεωρὶς οὗ ϑογιιϑαίθῃ. [ἢ τὸ 
Ἰαῖ(οΓ (ὮδγῪ δηὐογεὰ {6 βυγῦοὶ οὗἩ οὐδ ργεϑθῆςθ, ννῦο βροῖκα ἴο 
{ποῖ ὉΥ 8 ΣηϊΠ βίο; ὙΠΟΓθδ8, ἰῃ ἴδια ἔοσσηθγ, ἴῃ6 Ὀ]αβϑθαὰ ἱηῃδὺϊ- 
ἰδηῖϑ ἢανα δὴ ἰηγπγοάϊαϊα 86 η86 οὗ ἰἰς Ὀνίας ργοβοῆςθ, δηά ἀοά 
ΒΡΘΔΚΒ (Ο (ἰδ ἕλος ἴο ἴδοαε. Οἱ [ογὰ, μγεβεσνίῃρ (π6 δῃδίορυ ὃ6- 
ἔνγθβη ἴα ἵννο αἰβρθηβαί:οηϑ, ἰη(τηλῖεβ, ἴῃδὶ οἰθαπηθθ5 νν}}} ὈῈ 85 
ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ ἴῃ ΟΥ̓ δ. ἴο ὨΓΟΟΘΌΓΕΟ δαπλἰδϑίοη ἰηΐο ἴα οα]εβιϊα] (θμ]6 88 
ἰηῖο {6 ἰογγεϑίτα!. Βαϊ 48 [6 ρυϊν ρα 18 ἰφοοηῃσεῖνδοϊν Προ, 
πε αὐ]! βοδίϊοη 18 ΟΣ ἱμηροσγίδηί. ΤὨΘ Οἰθδῃη 688 18 ἢοΐ σοΓοΏο- 
Ὠἶδϊ, Ὀυϊ πιοτδὶ ; ποῖ οὔ ἴα οιἱναγὰ Ώδη, ὑυΐ οΟὗἴΠα6 ἰηνναγά. "ἢ 

8. ὄψονται. Τα ρῆγαβε ὄπτεσθαι πρόσωπου τινος, ||κὸ ἴῃε Ηδοδ. 
ΔῈ 2 ΠῚ, δίρῃ : ῆ65 ἴο Δρργοδοῖι ΔῺΥ οὔθ, αν οοπητηιηϊοαίίοη 
ΜΙΆ, ΟΥ τϊηϊδίεῦ ἴο Ὠϊα ; 88 Τοῦ. 12, 19. πάσας τὰς ἡμέρας ὠπτα- 
γόμην ὑμῖν. Απὰ δ0 4 ΚίηρΒ 25, 19. ὁρῶντες τὸν πρόσωπον τοῦ 
βασιλέως (Εἴδοι. δηὰ Κυϊη). 

. 9. εἰρηνοποιοὶ. Τῆδ νγογὰ Οσου ΓΒ ΠῸ ΠΘΓΘ αἾ86 οἰ ἢ 6 Γ η ἴπὸ Νονν 
ογ ΟἸὰ Γεβίδιηδηΐῖ, [πουρἢ νγα ἴᾶνα εἰρηνοποιεῖν ἰῃ (9]. 1, 40. 1ι ἰ8 
ϑοὰ ἴῃ Ῥ]υἴαγοῦ οὗ ἴῃς Ἐειδῖθβ ; δηὰ ἰὴ Χϑηοόρδοη, Ηἶδί. 6, 8, 4., 
οὗ ἀιλθδββδάουβ ἴο ποροίϊαία ρεᾶοθ, 7Τὴ6 Ῥδύβϑοῃβ ἤογα πηθδηῖϊ ἅΓ6, ἴῃ 
1Π6 ατοεῖς ΟἸδβδῖο δ] νυγιἴεγβ, οἴ γ]θὰ εἰρηνικοί. (Κυΐϊη.) ὅες ἴῃ6 ποῖς 
οὗ Οδρῦε!. ΤῊ κληθήσονται (Καυϊη, 8445) 18 ὉΣ ἔσονται : δηά 6. 
ΓΕΈΓΒ ἴ0 ΤΏΔῺΥ ΟΥ ΓΙ 64] δι Πογί 168, 1 40 ηοἵ ἄδην (πα εχἰϑίθηςα οὗ 
{Π6 Ἰάϊοχι ; δυΐϊ ἰο ἱπίσοάποε τ λόγα ἡ γα ἴο β8ογσίθοθ ἴΠ6 θεϑαῖν, ὨΔῪ 
ἐνθη [8.6 ργοργίειυ οὗ (6 ρῆγαβθε. Τἢδ 8686 ΓΩΔΥ Ὁ (18 ἀχργοββϑά : 
“(ΠΘΥ 8})4}} ποσὶ [Π6 φ!ογίουϑ {16 οὗ δοὴβ8 οὗ ἀοα." Νίονν οὐ {ἢ }8 
δι. Φομη οὔϊεη ἰγεδῖβ ἴῃ [15 ΕἸ 3{1ε8. 

11. δτα (πα ργεσθαϊηρ βεητπλθηΐϊ 15 δη]αγροὰ οη. “Ἡδρργυ (1 
880} ΔΓΕ γ6 ὑγΠ6Π Ὠγ6η 8}}1}} γεν] γοῦ," ἃς. Ὀνειδέδειν 18 ΒγΥΏΟῊγ- 
του ννἱῖϊῃἢ βλασφημεῖν, [λικα 423, 39. Μδηγ οιηΐηθης ΟΥἰἰς8, 88 
ΒεζΖα, αρδεὶ, δι ρθε}, δπὰ Κυΐη., ἰακε διώξουσι ἴῃ ἃ ἔογοηβίῖο 
86,086, ἴο ἀορηοῖα ργοβεοσμέθ, ἀσοιι86, ἀεποιποο, διε. Βγ νῆίοι, Κυΐη. 
οὔδεγνεβ, ἃ σερειτἰοη 18 ἀνοϊἀεα. Βαϊ δυο ἢ γερϑ ἰοἢ8 ἃγ76 ἠοΐ υη- 
ἤτεχυεηῖ ἰη ϑδογίρίαγο, δηὰ γα υὑϑ02}} Υ Ἰη ἜΘ ἀ6ἀ ἴο πΏρΡΓΕδ86 ΔηΥ [Ὠϊηρ; 
ΟὨ ἴπο τη ἴΠ6 ἴογα βίγοηρῖὶγ. Απᾶ (δουρὶ! [πο εἰρηϊβοαίίοη οὗ 
διώκειν ἴῃ αυσβίίοη 9 Ομ οη ἴῃ ἴΠ6 ΟἸαβϑίοδὶ υυγίίογ, ἰΐ 18 ΠΟ 
ὙΠεγο ἔυυηὰ ἴῃ ἴπ6 Νὲνν Τοβίδιηθηῖ. ᾿Γποιρῆ, τπογεΐοσγο, (ἢ οοῃ- 
ἰοχῖ 86 :8 (0 ΆνοΟυΓΣ ἱἰΐ, 1ἴ σδηποὶ ὃὉ6 τΤασοϊνοα οἰ ογννίθα ἐπ 848 8 
δοοοπάαστῳ 56Ώ86. 

γον. 1. δι 
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11), καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα. ἸΚυΐη. ὀόστβατόθ Φασί(ἢ 8, 8. 
καὶ οὐκ ἦν ὅς ἐπήνεγκεν αὐτῇ ῥῆμα πονηρόν. 

12. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε. ὙΠαΒδ6, ἱ σοηδεῖνα, ΒΓ6 μοΐ, 88 ΚΚαΐη, 
ΒΑΥ͂Β, ΒΥΠΟΠΥΓΊΟΙΙΒ ἴθ ΤῺ 8 ; Ὀπῖ ΤΠΕΤΟ δ 8 ἴο 6 Ὁ οἰμπασΣ. Ηδγεΐουβ 
ἴο 18. 66, 10. αῃὰ Ζερῆ. 8, 14. ΤΠ δβθῆϑε οὗ μισθὸς 16. ποῖ ἴο ὃἋ 
φγεβεὰ ὑροῦ. ΤῊ σψογὰ (οη ἴδε οτγίρίηῃ οὗ ὑψοῦ τῃ6 Ἐϊγτασῖο- 
ἰδῖ8 ϑϑεῖη ἰοί δ! γ ἰῃ ἴῃς ἀδικ) 18, 1 οσοποεῖνε, οὗ Οτἰεηΐα!, οσ Νοῦ- 
Πογ ἀογνδιϊοῦ ; 8ηα ἰ8, ρευΐδρ8, σορηαίο ἩΪΓ τς οΪὰ πογὰ ΨΜείλ, 
8 ΤΠ ΘΆΔΌΓΤΕ ; ὙΠΘΩΘΘ ΟἿΣ πείφΦ. Τὴα β6ῆβ6, {ΠεΕΓΕ[ΌΓο, τν}}} θα, “186 
ΤΩΘΔΒΌΤΟ, ΟΥ ΓΕΪΌΓΩ τηϑάθ ἔον ἰαδουγ," [1 8 ΠΟ Ὑγοπάογ ἴπδὶ 1ἢ6 σ, 
σοηῃδίοτίηρ 118 ροϑίοη, δηὰ [6 Ἰοῃρ βοσνίοας (86 νογὰ ἢἣδ5 μαά, 
Βῃου ὦ αν 066:) τ ογη οἱ, 

14. οὕτω γὰρ---μῶν. Τῆα δυραϊηθηῖ ἰδ ἀεοάυςοά ἔτοηι {πεῖν 
Πανίηρ᾽ ἴο ΘΠΘΟΌΠΙΟΥ ὯῸ ΟΣ 6ν}}8 ἤδη δυο ἢ 85 σσεγα δηδυγεὰ ὈΥ 
τοῖν ργθάδορεβοῦβ, ἴθ Ῥγορῃθ. Α δυθδ)εοοῖ οὔθ ἰουςπεὰ οἢ ἰῇ 
δι. Ῥαυ} 8 ἘΡρί 5.168. 

18, ἐὰν δὲ τό ἅλας μωρανθῇ. [ἢ τεβρεεὶ οὗ {πε ἀϊϑεῖρ᾽ε5 οὗ ΟἩγῖβε, 
ὡραίνεσθαι ἀδηοῖοθ ““{Πε ηοΐ [ἐΔ Πρ; ἴσα ἀοοίγῖηθ, ΟΥ Ἔχ ργεδϑὶ 

η ἴῃ 11 δηὦ οοηάυςσί." (Κυϊη.) Ἔν τίνι δηδβύγοσα ἴο (6 Ηςρῦ. ΠΌΣ. 
᾿Αλισθήσεται, 5861], τὸ ἅλας. Εἰς οὐδὲν ἰσχύει, ““ 5 γοοὰ [ὉΓ Ὠο0- 
τῆΐηρ; ;᾿ δἱ Ἰεδϑὶ ἔὺ συ (6 ῬΌΓΡοϑε οὐ βεδββο;ῃ ρ; δὴν {πὶΏρ. 

14. ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου, “Ὑδ6 8γ6 (ἴο 06) ἰὰἢς Ἰίρει οἵ ἴπτ8 
ψνοΥ]ά,"" οὐ ἴΠπὸ ΘὨ]}Ρ ΘΏΘΙΒ οὗἁ τηϑη ΟΥ̓ τὴν ἀοοῖγπθ. ἘπΠὶβ ΒρΏτε, 
85 ΒΡρΙΙεὰ ἴο ἐεαοσΐεγδ, Ῥν88 οοτωσθοη ἰὁο ἰπ6 Ηδῦχονν, Θεεῖ, δηὰ 
[Δἰἴη νοτϊτεσθ (866 δομοεῖίρ. Ηογ. Ηεὃ., δηὰ ΤΥ εἴ. ἰῃ 1ος.) ; (Βουρῇ, 
ἰη (6 ΟἸαβϑῖςϑὶ τυσϊἴοσβ, ἐξ 18 γαῦθεγ ὑδεα οὗἉὨ οσεἰεότγαίεα γετεὸπθ. Οὗ 
δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη, “4.8 ἃ Οἱ ἵν 5ἴυαῖοα οα 
ἃ Ὦ1}} σδηποῖ 6 ὨίΔάδη, 80 πεῖί Πον υν1}} γΟῸΓ Υἱσίυϑ ΟΥ νἱσεβ θ8 ὁοἢ- 
οεραϊοα, Ὀυϊ ν!}}] Ὀ6 Κηον ἴο 4]}.᾿" 

15. οὐδὲ καίουσι λύχνον---οἰκίᾳ, ““ Απὰ 848 τηδη ἀο ποῖ Ἰϊρὶιξ ἃ 
σϑπά]ς ἴο ρυῖ ἰἴϊ υηάοῦ ἃ Ὀυϑῃαὶ, 8οὸ πεῖ ποῦ ἄο ἴ Ἰηϊοπὰ (Ππαὶ γοῦτ 
νἱγίυε8. δηὰ ροοά νοῦ 8 δῃοιϊὰ ηοϊ θὲ Κπουνῃ." (Κυΐϊη.) Λύχνον 
καίειν, ἩὮΪΟΝ ΠΠΕΓΆΙΪΥ δ᾽ τι 68 ἴο δὰγπ ἃ Ἰἰρ ἢ, 18. 8 Ῥῇσαβε ὑδοὰ ὮΥ 
(86 Ἰαΐεῦ Ὑυυ το 8 ΓῸΓ {πᾶ οὗὨ {Π6 δυο Γ ΟἿ68 λυχ. ἄπτειν (85 [λα 
8, 16.) αῃὰ ἀνάπτειν. (ΚΥρΚα.) 

16. Τῆε βεηβ86 οὗἩ ἴῃ6 δριΓα 8 ἤοσα Ἔχρ δηθὰ Ὀγ {πὸ Ἐνδηῃρεῖεῖ, 
ΤΊιῈ καλὰ δηὰ ἀγαθὰ ἔργα, Κυΐῃ. Θχρ]αῖηθ ““ Οτηηία ηυς Ὀομδ, 
τεςῖδ, Ὠοποβίδ, ἰδυὰς ἀἰρηὴδ Ἰορθαϑαια αἰνίηΐβ βΒιἴ οοπβθηϊδηθα, τυ 
Τίς. 2, 7 δῃπὰ 14. ρῃ. 4, 10. 4]. εἱ ἢ. 1. γοξεγοηάθῃι δϑὶ ἴδτη δὰ ἄοο- 
(ΠΏ, αὐδηλ δὰ νἱγίι {18 δἰάϊατη." Ης τἱρθ ν οὔϑογναβ, (παῖ τμΐβ 
Ἔχ οΥίδιί: ἢ. ννὰβ Θβρθοῖϑ ν Ἰηδη δα ῸΓ 8}} δ γα ἴθϑοο β οὗ ἢΐ5 Τὸ - 
Ἰρίοη ; δῃηὰ (παῖ δοξάξειν τὸν Θεὸν ΠεγβῈ ἀδηοίββθ ““ 0 50 ᾿ψουβῃ Ὁ 
Οοά 88 ἴο ᾿ἷνα δυϊΐα!ὶν ἴο (Π6 ὨὈϊνίηθ ῥγεοερῖβ, δηὰ σερτι δίς οὖσ 
Ἵϊνε8 ΌὉΥ {πδι τ ]6.᾿"ἢ 

17. Οὐ μογσγὰ ἤεσὲ δη(ἰεἰραίθθ 82 οδ᾽εδοίίου, ἤγουν, (παῖ Ἦΐ9 
ἀοοϊγϊηεβ αἰδεγεα, ἴῃ ϑοπὶθ γεϑρθοῖβ, ἤγοῦλ ἴΠ6 Μοβαΐο, απὰ (δι 
[Ππεγείοτα ἢΪ8. βυβϑίεπη οου]ὰ ποῖ δι ἀοδῖτον {πδὶ ργοπγυραϊοὰ ὃγ 
Οοὰ ἴο Μοβεβ, δῃὰ Ὀοόγηα (θϑιὩΟΩΥ (ο Ὀγ ἴπ6 Ῥτορμοίβ. 

Βγ ἴπε ἔαω ἀπά ἐλε Ῥτορλοίβ ἀτὰ τυδδηΐ (ἢ ργεσερίς ἴῃ ἴῃ ὈοοΚα 
80 (8}|.64Δ. Βυῖ ὈΥ ρτγεοερίβ τηυϑβί 6 υπαεογρίοοά, κὰτ ἐξοχὴν, {πε 
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νιοταὶ ργοοορίθ, τ οἢ γα οὗ 80 του ΟΣ οοηβοαυρηρο ἔδδῃ ἐδ 
ςεγοιποηΐδὶ {(ἢπ Ἰδίίες Ὀεΐηρ᾽ ΟὨΪΥ βυθδεγνίθηϊ ἴο ἴΠ6 Βεϊίεῦ οὔβοσν- 
8ης6 οὗ {π6 ἔογηθγ), ἴπδὶ 88 Ἰοηρ᾽ 88 (Π686 σζειηδίηθα, ἴῃς βγβίϑτα οἵ. 
τε! χίου τενεδίθα ἴῃ (ἢ 1 ,ἂνν δα {πΠ6 Ῥγορδοῖβ οου]ὰ ηοὶ ὃ6 βαἰά ἰο 
Ὀ6 οοτηρ!εῖοά, δηἀ οδετίεα Ἰηἴο εἴξεοῖ : ἔοτ, 88 ϑᾶγβ δῖ. Ῥαὺ] (Εοηι. 8, 
8.) “δαὶ τῆ6 ἰαὺνν σου] οί ἀο, ἴῃ ἴπδὲ 1ἴ ῬὯ8 ννεαὶς τῃγουρὶι {πὸ 
Βεϑῆ, ἀοάᾷ, ἂς.᾿ 

Δύειν δῃηᾷ καταλύειν νόμον, ἰῃ ἴΠ6 8688 ἴο ᾳηπωὶ ἃ ἴαι, ἰ8 ἔ16- 
φυεηῖ. 866 γμκε, Καρι., Εἰδῃ., [ϑ68η.,) δηὰ οἴεῖθ. Κυΐηοεῖ αἀ 
ΜοΥυ8 540 δαὶ {π:6 Ορμορὶϊα πληροῦν τὸν νόμον ἰδ ἐχρ]αίῃεα ὉΥ νον. 
19. ποιεῖν καὶ διδάσκειν ; δι τἴΠΕΓΕΙΌΓΕ δ᾽ ἢ Π68 ““ἴο Ἔχρίαϊη ἰτ ατίρῃϊζ, 
δηὰ ἰγυΐγ μγαοιῖΐθο ἱϊ." ὙΥ Ὠΐοἢ τδῪ Ὀ6 δαηἰεὰ : Ὀαϊ 6 θε80 αθονα 
δδοὶρηδι 18 ἴΠ6 ποσὰ δχίθῃβινα δῃὰ ὨδίυΓΑΙ ΟΠ6. 

18. ἀμὴν λέγω ὑμῖν. ΚΚυΐηῃ. ΘομραΓεΒ ἴ(Π6 εὖ ἴστε ὅτι οὗἩ (ἢς 
Οτθοὶς υγίϊοσθ ; δηὰ ἢδ (ΠΏΚΒ (ἢ6 ΠΏΣΑβ6 ἰδ δαυλναϊοης ἴο ἀληθῶς 
Βυὲ ἰξ ἰ8 ἃ πιο 8 ΓΟΏΡΟΣ ἴοσιη. Παρέρχεσθαι, Ὧδ οὔϑογνεδ, ρῥγὸ- 
ῬΘΟΙΙΥ βἰρηΐβεβ (ΠΠκὸ ἴῃ6 ΗΘΌΓ. Ἴ2»,) ἴο ρα: ὃν : Ὀμῖ, 88 (Ὠΐρβ τ Ὠἱο ἢ 
Ῥ888 ὉΥ 40 α΄αν, κῃ νϑηϊβϑἢ, 80 ἰξ 8180 δἱρῃ ϊῆθθ ἴἰο ρεγίϑὴ δηὰ εοριέ 
ἴο πουρῆῖ. Οὐρανὸς τηυϑὲ Πεγα ἀεποῖς οὶ ἴῃς ρῥδηείαγγ, θυϊ (ἢ 
οἴμογεδὶ ἴον, Απὰ εαγίὰᾳ ἷἰβΒ ἃ Ῥεερ γαδὶϑ ἴοσ (6 ὡογὶα ; 88 
ἄξεη. 1,1. 

19. λύσῃ. [ ἰ5 εἴσδηρε (Ππδὶ Ηοσχῦεῦς δηὰ ϑομίθυϑ. δῃου]ὰ σης 
ἄδγ (18. ““ ὀχρίαΐη {πε Ἰανν :᾿᾿ ἃ δεῆ86 (85 υΐϊη. οὔϑεσγνεθ) ἂἃῖ νϑῇίδησς 
τ (πα οοηίοχῖ. Μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, ““ οηδ 
οὔ {ποϑε ργεσερίθ Ὁ οὗ ΔΓΘ ΘΟΙΣΠΙΟΗΪΥ Ὠερ]εοιεά, ρα δοσρυηϊεοα (᾿ς 
ελϑί." 80 Κυίη., ψο οὔδογνεθ (πδὶ ἴπ|86 18 Ἰενει δὰ αραϊηδὶ (ἢ 6 
ῬΠαγίϑοαβ, το ὑσογα πλοϑιυ ργοδῖ αἰδβοιη ΐεγβ, δα ἀϊοιγι δυο (6 
τυ Ϊο5 οὗ {Π6 Ἰανν ἰηἴο ἴπ 810 6 Γ δηὰ (Π6 τοὶ ρἢ ον, οὗ ἢ ἔοσ τ] Γ οἷ 
γν ΒΙΟὮ ταν ((Ὠ6Υ Π6]α) τοὶ ἢ Ὁδ νἱο]αϊοὰ νὴ ἱτπυρυηὶ ; Ὀυϊ ἐῃ6 
ἰαϊιου, υυῖο ἢ οὨ ΘΗ ορῃϑἰδιοα οὗ ἴδ 6 οσογεπιοπίαί Ῥσεοερίβ, ὑνϑσα 8] οὔθ 
οὗ Ἰηἀϊορεηδδῦϊς οὐ ρᾳιίοι. 

40. ἐὰν μὴ περισσεύσῃ---οὐρανῶν. Ἠετα ουν ἴογὰ ἔ}}Ὺ ἀΘοΙΆΤ 8 
δ τηεδηΐῃρ ; ΟΡΘΩΪΥ πανιὶπῷ 086 ννῆοπι 6 δά δαίογα οηΐν 
πὶκίοα αἴ. ΤὮδ βοηΐθηοδ ἰ8, 88 ἴἴ ΨΟΓΘ, δὴ ΔΏΒΙΨΟΡ (0 8 αμεβίίο ς 
“«γηαϊ, ψ111 ποῖ (ῃ6 τἱρῃιἰεουβη688 οὗ ἴΠ6 ἰανν, 88 ἐχῃϊ θα ἰῃ 16 
Ἰῖνε8 οὗ δυςῖῇ ΠΟΙΥ ΡΘΓΒΟΏΒ 88 ἴῃ6 ῬΠΑΣΊδΘ69, ϑ8ν6 8 ᾿ ““Νο βυοὴ 
(ὐϊηρ--τθυς 1 ῥἰ βίαν [6}} γοὰ (μδί ᾿η]688,᾽ ὅς. [{ ἰδ οἷοαγ (Πδὲ 
δικαιοσύνη τουδβῖ ἤεζα ἀδηοίθ, ᾿κὸ ἴΠ6 Ηδῦτ. ΠΡῚΥ, Ὀἱ ΘΙ δπὰ νιτγίμα 
85 αν πορα ἰῃ ἃ δ βροηΐ ἈρτΘ Δ ΌΪΥ ἰο {π6 Ὠϊνίηα οοιητηθηά, εβρθοὶδ) ἐν 
ἴη (Π6 οὈβογτΆποα οὗ [86 τηογαὶ νἰγίι 68. 

41. ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις. ϑοπῖδ Βυραυα χρόνοις. Βιιϊΐ ἀνθρώποις 
158 (1 8101), [ἢ τεάβοη, δαορίοα ὈΥ πλοϑὶ (οσηπχεπίδίοσθ. Δα ἰξ 
6 ϑυρροτγίεα Ὀγ Δοξερῇ. 3238, 39, 

φῷ, εἰκῇ. ΤΌΪ5 Ηδεγοῖ,, ἐχρίαϊῃ8 ἀκαίρως, μάτην. Τῷ ἀδελφῷ, 
““ οῃδ᾿β πείρβθουγ," ἑτέρω. Α εἰρῃϊβοδίίοη ἀογνεὰ ἔχοι ἴΠε Ἔχίεη- 
οἷνα υ86 οὗ ἴα Ηδεῦτ. Πα, τ ἢ ἢ τόθ ἴτοπ ἴἢ6 76 νν8 Ὀεΐηρ' δορι8- 
ἰοπιεὰ ἰο τερᾶγα δἱΪ ἰϑγαθλὶῖθθ 8ἃ8 Ὀγεΐγεη. “ἔνοχος ἐσται τῷ κρίσει, 
Κυίη. οὔδεγνεθ, 19 (0 Ὁ6 ἰΔΚοη οοπιραταίἑ δ, Ὠοΐ ργορτὶὰ ; 4. ὁ. “ Ης 
ὙΠΟ 8 δ ΤΥ (ἢ δηοίποῦ μοι ἃ συ.56, 8 1 ΤΥ βίβἰνϊ 85 νου ἢν 
οἵ ρυμίδιιιοηὶ 88 δῈ ῬΟ, ἴὉΓ 8. τοἰβι βσωθδηουγ, ἰδ οοημἀδοχηθὰ ὈΥ 

ὡν» ὁ 
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ἴδε ϑερίοζηνίγβ. ΜΠ τοβρεοῖ ἰο βακὰ, ΟΥ ῥακκὰ, ἴΐ 18 νι ὲ}] ουβοστεά 
Ὁγ Βοβϑημλ,, ἴμδὶ {Π6 ΟΥ̓ ΓΙ Δ] ἀ068 ποῖ σΟὨϑ8ῖ ἴῃ ἴπα τὩοτὰ (ἔοτγ 
δῖ. Φαπιθβ 8ϑᾶγβ, ἄνθρωπε κένε, ὃ, 20.; διὰ ΟΠ γίδὶ δ άγεβϑθεβ ἴὰ 
ΠΑΓΘΏΟΓ (ογπιβ ἴο {Π6 ῬἢΔΓ15668) ; Ὀυϊζ ἰὐ 56 (π6 ᾿άυ] ρθησα οὗἉἨ τηδ]ονο- 
ἰδηςο, δηά ὩΠΡΌνΘΟΓΩΔΟΪΕ, γαϑῇ, 8ηα δουβῖνε ΔηΡῈΓ {παῖ 15 σεηδιΓεὰ. 

ῷῷ, ἔνοχος ἔσται---τῷ συνεδρίῳ. ὙΠῖ8 νγᾶ8 ἴΠ6 δυργεσηδ οουΓὶ οὗὨ 
εν δὶι ̓ υαϊσαίαγα, ὈΟΚΒ ΡΟ] το 4] πα δοο]οϑἰϑίϊοαὶ, νυ ἢ ΤΟΟΚ οορ- 
Ὠἰζαηοα ΟἿΪγ οὗ τόσα Ππαΐίπουβ οἤΐδβηθεβϑ, δῃηὰ οαρὶ8] σϑυϑε5, δηὰ 
ὙΠ] οἢ Πδὰ πα ρῥγονίηος οὗ δναγαΐηρ; ἀθδίἢ ὉΥ δίοπὶπῷ; ψἘ1]|6 ἴδ 
οουγὶ οὗ (ἰπ6 ϑερίεπινῖγα ουυϊὰ ΟὐἿΥ σοπάδηιῃ ἴο ἀδαῖἢ Υ {ἢ διεογά, 
{6 ρμυηϊδητηδηῖ οὗ πλιιγάοσ, 866 Φόβθρἢ. Δηϊκίᾳ. 9, }.20,9,1. Τῇῆε 
8686 ἷβΒ: ““ δ ννῆο ἢ 1}}]8 ἢ. ΟἸΠΟΙΒ ὉπΠηλογ οα Γεργοόδοῆαβ, οδηθοῖ 
σοτητηϊὶ ἃ οὐ οὗ ἄθορεσ ἐγε- --δηα νν}}} Τθοοῖνα ἃ ρυπίϑητησηΐ ργοὸ- 
Ῥογιϊοπαῦγ βανοσθ. Ὅς δ᾽ ἂν εἵπῃ μωρὲ. ΤὮε ννογὰ μωρὸς ρῥγο- 
ῬΕΙ͂ δἰ ρηῖῆδθθ 0 ΠΟΤ (ἤδη ἔοοὶ. αὶ 88 ἴῃ Ηδῦταινν ΓῸ]}Υ δηὰ νἷσς 
8ΓΟ σοηνογί!υ]ς ἴΟΓΏ.8, 80 ἰάἀο]αίογα ἡγε ΓῈ 50 68 ]] 6, ΟΥ ροῦῃαρβ κατ᾽ 
ἐξοχήν. Βε (παῖ 85 ἰζ τιδΥ, ἑαοέαξετ δηα ἀδεΡίδεν 90, σοα ψετα ἴθγιβ 
ΘΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ ; δΔπα ἤδηοθ μωρὸς σᾶπη)6 ἴο ᾿ανα ἴΠπ6 86η86 οἵ, δηὰ ἴο 
δ ΠΣ Υ, 8}} (αὶ τῦαϑ ἱπιρίἰοα Ὁγ, [ῃ6 ἴθγῃ 9). Οἱ Γεέννα 866 
Κευοδοη. 

Ω8., φ4. Α8 (6 ΖΌΓΓΩΟΣΥ νϑῦβϑ68 ἰτΓεδιθα οὗ ἐἰξ ἐϊπιθα δηὰ οχζοεεςῖῦο 
αηροτ, 0 λαϊτοά, απὰ οπηιὶίψ, 80 ἴπ686 βη)οΐηῃ ἰοῦθ ἐο οἱγ πεὶρ]ιδοιΐγ, 
δηὰ 8 ρίαεαδίο ςρἰτὶί. Απά Ββίπος (1ὸ ῬΠΑγίβθαβ γοοκοηθα ΔΗρΡΕΓ, 
Βαϊγοά, Δη4 οἰ πλὴν ἀπηοηρ (ἢ 6 5}: ΟΣ οἤΐδηοθθ, δηὰ τῃουρ (ΠΟΥ 
ἀϊά ποῖ πον ἴπ6 τγαϊ οὗ (οἀ 1Γ 8δογ ἤσεβ δπα οἴ πεὺ Ἴχίεγηαὶ γϊο5 
ὙΈΓΕ δΒοσυγαίου ΟὈβογνθὰ ; 80 ἤεῖα γα 8Γ6 ἰδυρῃς {παῖ οχίογηδὶ 
ὙΟΓΘἷρ 18 ηοῖ ρμἰοαϑίηρ; ἰη {Π6 δ'ρῇῆϊ οὗ αοα, 1658 1{ ρΓοσδοα ἔγοσῃ ἃ 
[66 δῃὰ Ἵπαγὶ δ 0]ς ϑρῖγὶῖ. (Κυΐη.) 
δ, ἐὰν οὖν Ἐρόσϑ τ. ὃ. σ. ἐ-τ.0θ. Κυΐη. τεηάει : “  τποὰ 

ΔΙ ῬΓΟΡΑΓΙΠΡ,, ΟΥ ψουϊάδϑί Ὀτίηρ, (ΠΥ βδουϊ ἤοθ ἴο [6 δ᾽ ἴδ ;᾽᾿ τυ 
τεοορη δίηςρ ἴΠ6 ἰάϊοπι ὈΥ ΨΥ }]ς ἢ ὁπαδαῦθιν ϑϊἴλης5 [ὉΓ αοἰΐοη. Βυΐϊ 
ῬΕΓὮΔ085 [Πδῖ 15 ΠΆΤαΪΥ Ὠεοαβϑασυ. Καἀκεῖ, ἰ.6. “΄Ξ ἴῃ {Π6 δηλ ρ]8 οὐ αἰ ἴδγ, 
ἢ 116 γοῦ ἃγα ργερδυίηρ ἴο οἶδεν." Εχεί τί κατὰ σον. Καυΐη. οομ)- 
Ῥάᾶγεβ Αςίβ 19, 38, λόγον ἔχειν πρὸς τινα. ΟΟ], 8, 14. ἔχειν μομφὴν 
πρὸς τινα. 

44. διαλλάγηθι, ““ἀο ἴδου οηάἀεανουγ ἴο Ὀ6 Γεσοηοὶ δα." Τ|ν5 
ῬΉΓΑΒβΘ 18 σοπιποη ἴῃ (6 (Ἰ]4881.8] νυγῖῖθιβ. Τμαῖ {Π6 Ἰηϊοηἀοά ΟβΈΓ- 
ἴηρ; ταϊρῖι Ὀς ει θεΐοτα ἴἢ6 Δ᾽ Υ ἴῸΓ ἃ ἔλγ 3]]}ρἢϊεγ σαυβε (δουρὶ ποῖ 
ἐλὶς), ψ6 Ἰοᾶγῃ ἔγοπῃ ἴἢ6 Παθθίη8, σγμοτλ 866 ἴῃ ϑομοεῖῖρ. Ηοσ. 
᾿Ἢϑθδν. 

φῦ, 26. Ἡδρτγο ἴδ ἱπουϊοαῖοα {Π 6 Κ'ΘΏΘΓΑΙ τααχὶπι Οὗ βρεεν σεςοοηοςῖ- 
᾿αϊίοη τυ δὴ δάνουβασυ. Νον [ἢ 8 18. ΗΠ ιδῖγαῖθα ὈΓ δὴ ὀχασωρμὶα 
ἀεγῖνοα ὁ σγὸ ρεοομπίατία. Ἰῖ 6 οὐβεγνεά ὃὈγ Ῥοτῖ, ἴῃ ἢὶ8β 188. οὴ ἴπε 
ΘΕΣΙΠΟῺ οἡ ἴῃΠ6 Μοιηΐῖ, [πα ““ἴΠ6 56πιϊπηοηΐ οὗὨ νϑῦ. 95. 84. ἴσθι εὑ- 
γνοιῶν, δις. 18 ΟΠΪΥ )οἰ ποα ννῖῖῃ {Π6 ργοςεάϊηρ Ὀδοδῦβα οὗ βἰ πὶ τὶ γ οὗ 
᾿δυδ)εςῖ - [ῃουρῇ πε ἀἰνουβϑιν οὗἹ 1Π6 Δ] ΡΟ σοηηεδοῖοα νυν τἢ οἰ ἢ ΕΓ, 
“δηὰ 6 ρ]δῃ οὗ ἴη6 ψνῃοϊα Ἄἐχῃογίαϊίοη, δ, 90---ἥη. δηὰὲ οὗ [μΚὸ 12, 
58. κ4. Ῥ ΠΟΥ (ἢ 5 ΒΘ τη ηϊ 8 (0 ὑα τα κϑὴ Ὀγ 1861, γεαυγα (παῖ γα 
βου ]ὰ δυρροβε {π6 ννῃο]6 οὗἩ ἴθ δαπηοηϊἰοη ηοῖ ἰο τα Ὀδεη ὑσγο- 
πομπησοα ὃγ (γἶδῖ αἱ οησο," Βαϊ (8, ἰποιρῇ ἱπροηΐοιβ, ἰ8 ἴοο ᾿γ- 



57. ΜΑΤΤΗΕΓΥΝ, ΟΗΑΡ. ν. 681] 

Ῥοϊποιίολὶ ἴο ἄοδεγνα αἰϊθηϊζου, δΔιαλλάγηθει, ἷ. 6. “586[(16 τηδί 618 
ἢ, οἰἴπον ΌΥ ργεβεηῖ ραγαιθηῖ, ΟΥ̓ ΑΥΓΓΑΠρΡεηδηΐ ἔογ ἴπ6 ἔαζιγτο (8- 
οὔρεα οὗὨ ἢ ἀεδι." “Ἕως ὅτον, 801]. χρόνον. 80 ἴΠε Ἡδῦγ. ἼΝΠΡ 
ἴη 1 ὅ8η). 30, 4. 

26. οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν ἕως, “το Ἡν]1 Δδβιγ α ἶγ ποῖ ὃ6 ἀϊ8- 
τηϊβϑεα ἔγοτῃ ἴπεηοα {1},᾿ δος. ΤῊΘ βεηθγαὶ βοητπχεηΐ (Καυΐη. οὔ- 
8ΕΓΨ65) 18 18: “Ηδ6 ψὴο ἄοοθ ποῖ βεεῖς γϑοοῃοὶ διίοη νυ ἢ ὨΐΩλ 
ὙΠ οηλ ἢ6 '8 αἵ νδσίδησα Ὑἱ 1, ΟὨΪΥ τρΔ 68 Ἠΐβ οδϑ6 ἴῃ6 ψψοῦϑθ.Ὁ 

47, 48. Τρῇαί ουἱέ ἐποιρὴ!β ατα Ὀ]Δπ61688 ννα8 4150 ἃ ἴδπεῖ οὗ (ἢ6 
) εν 8 Ποοίοσβ. Ηδηςα δὴν (Πϊηρ δῃοτὶ οὗ {Π6 δοίυδὶ ογίτης (ΠΟΥ 
Πο]ά ποῖ ἴο ὕὈ6 ἔουτθιἀάδη ὈΥ ἴΠ6 οομηπιδηἀηγεηϊ ἴῃ αυοϑίίοη. Βυῖ 
7εδὺ8 ἴϑδο ἢ 68 (Παΐ ἰΐ 16 ν]οαϊ θὰ Ἄνθη ὮΥ Ἰυιβί ἴῃ ἴῃ6 Ὠραγὶ, (Καυΐη.) 
ΤΠ βλέπων 8 ἔος ἐμβλέπων. Πρὸς 18 οτε ρΡαϊ ἔοι ὥστε, οἵ εἰς τὸ, 

20 α3. 
49. Τα βατηα ὑυογὰβ αγὸ ἰηἰγσοάυσεα αἱ Μαίϊ. 18,9. 48 ργοηουπορα 

Ὀγ ΟἸγἶδὶ οὴ δῃοῖποσ οοοδβίοη : ὃυὶ Βογα ἴῃ6 σοπηθοίίοῃ ἰ8 οἰθᾶγεσ 
ἃπὰ πιοῖὲ οχαοῖ. ἴἴ δρρϑαῖβ (παΐ (Π6 ΗεΌγεννβ ννεγα δοοιιϑίομηθὰ ἴο 
ΠΟΙΡΆΓΟ αν} ἀφδῖγθϑ, ᾿ι1ι838, Δ Ρ]Θαβαγοδ τυ ἢ) πιο Ό6Υ8 οὗ ἴῃς ὈΟαΥ; 
6χ. ΡΤ. δὼ ον]! εγὰ ἀδθηοῖθα δῆνν ; 50 ἴο ρίυςκ ουΐ [Π6 6γ6, δηά οιι 
ΟΥ̓Γτἢ6 Παηά, 18 εαυϊναίεηι ἴο ογμεὶν ἐπε ἢεεὴ, Δ]. 5, 424., ἀῃα πιοτ- 
ἐὐν ψουν πιορηδετα, (Ο]. 8, 56. (Καϊη.) Τα 8686 ἰβΒ οὐνίουβϑ. Σκα»- 
δαλίξει σε, “ ἴῆγονν ἃ βία πιὈ]Γηρ; ὈΪΟΟΚ ἴῃ ἴγ νὰν, δῃὰ οδυβε ἴΠ66 ἴοὸ 
β'η." Συμφέρει σοι, ᾿ἴκκε (ἢε Ηεῦτγενν Ἵ» Δ. Απὰ 80 Μαῖϊ. 18, 8. 
καλόν ἐστιν, ἃπὰ ΜατΙκ 9, 42. καλόν ἔστι μᾶλλον. ὍἼΠε ἵνα ἀπόλη- 
ται ἰ6 εἰ εἰ 81108] ΟΥ̓ κ ἕο" συμφέρει ἀπολέσθαι. Καυΐη. ΟὈβ8ΕΓνε8, 
τῆι 1Π6 τνογὰβ οὗἁ νεγ, 80 ἢᾶνβ γεβρεοὶ ἴο {Π6 838Ππ16 ουὐΐῃηβ 88 ἰδαῖ ᾿η6ῃ- 
τιοησδὰά δἷἵ νεσ, 29. 

31, Ῥοῖῖ δηὰ Κυΐη. βαρροβε ““ (6 τνογάβ οὗ νϑσὺ. 81 διηὰ 84 ἴο ἴᾶνε 
Ὀδοη 88,4 δἵ ἀποῖμεγ (ἶἰτς, Ὠδιγεῖγ, θη ἴῃς Ῥηαγίβθεϑ ργοροβοὰ ἴο 
ἢΐϊτ ἃ οδρίϊουβ αιιεβίίοι (ςοτηρασα. Μαῖί. 19, 2.); Ὀυῖ τῃαὶ 8ι. Μαίϊ. 
Ἰηϑογίοα [ἴ ἤογα ἔγοπλ ἴΠε 5: ΠῚ] ΓΙ ΤΥ ΟΥ̓ 800)εςς ἴο ννυδεαῖ παὰ )υ58ῖ ρτοὸ- 
σοί θα. Τΐ8, Ἰιοννενασ, 8 ργεοδυίουϑ ; ΟΓ δἱ ἰεαϑῖ [Π6Γ6 18 η0 αἰ] Ἐἢ- 
οὐ ἴῃ βυρροβὶπρ; (παῖ ᾿ξ τοὶρῃς πᾶνε Ὀδθη ργοπουηοσοα ἐμΐοθ. Οη 
πὸ δυῦ͵οοι οὗ αἴνογος ἰΐ ἰ8 οὐϑεγνθὰ Ὀγ Κυΐη., (ἢαΐ ““νγὲ ἅγθ ἴο Ῥθδγ 
ἴῃ τηἷπά (παῖ ἴῃ 268 ὑγοσα ρογηϊτ6 ἴο αἀἴνογοα ννῖνεβ νἱπουΐ 
Ἀϑϑίρηΐηρ' ΔΩΥ οϑι188 ; (παῖ .650}8 ὨΘΙ(ὮΘΓ ἤδγο, ΩῸΓ ἃἱ Μαίϊ, 19, 8. 
ηδδηΐῖ ἴο ρῖνε ΡΟ] το] ἀϊτεοιΐοηθ; απὰ ἴπαὶ ἢδ6 τηγϑοτεῖῦ αἀἰὰ οὶ 
ςοπίγλ οι Μοβοϑ, γῆο ἢὐΐ Ἔνθη Ὠἰπηβοὶ  ἀρργονεὰ οὐ {ἰν6 ἀγὈΪΓΑΥΥ 
ἀϊνογοθθ οὗ ᾿ηἰβ (ἰπ|ε8 (666 10, 8. δπὰ 6 ποῖθ); ἤπα!]!γ, (Ππαὶ (ἢ 6 
ϑοννῖθ}} ἰ)υσίοτβθ ἴω ἴῃς ἂρὲ οὗ ΟΠ θὲ ογα ηοΐ ἀρτεοᾶ οἡ (ἢ 8688 
οὗ τ1ῃ6 μαβδᾶρε οὗ οευϊ. 94, 1. Χνῆ ἢ ἴγοαῖϑ οὗἨ ἀἴνοσγοθ. “"Νονν 
{ο86 (εοητίηυεβ Π6) οὗ ἰδ βοῖ!οοὶ οὗ ΗἸ]1ε], βαϊ 4 ταὶ {}6 νν!α 
τσ Ὠϊ ἠοὶ ΟὨΪγ ὃὲ ἰνοτοεά ἔογ ϑοπλε ρτεδὶ οθξηοα, θυΐ 6180 ἼΔἽ Ὁ ὃν, 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν, ἴοΓ ΔΩ σαυ8α6 ΠΟνΨΕΡΟΓ 8] 6 ἢϊ, 80 ἰῃδῖἴ ἃ νυγΣ7 την 
οὗἉ ἐϊνοτοε ννεῦα ρίνθ ἴο ἤογσ, Οἡ 16 οἴἤοῦ ἤαηά, {πο δ.) δγητηεοὶ 
οσοηϊοηθεαά παῖ ἽΔ ΠΥῚΡ σου] ΟὨΪΥ πιεᾶη δοπιοί ἰῷ ομίραδίε, ἃ 8 
δά! τ. ὅ86ε6 ϑεἰάδη ἀς ὕχ. Ηθργ. 8, 18. Βυχῖ. ἀ6 ὅγυ, Φι4. ς, 29, 
μιρηι,. Ηον. Ηεῦ. νεῖ. ἰη ἰος. Ὑγο] , αηαὰ Κτεῦθ. Ἐτγοῦι ἴΠ6 ννογά 8 
οἔ ΟὨμτιϑῖ, 19, 8, οοῃηραγοὰ ἢ Μαίι. 10, ᾧ. 54. ἰζ 8. εἰεαγ ἰπδῖ 
Μοϑ68 τηδαηΐ ἴΠ6 ννογὰβ ἴο Ὀ6 ἴδκδη 89 ἴῆοβε οὗ Π6 δοῃοοὶ οὗ Η!]1ο] 
ἱπιογριοίοι (Ποπ : δηὰ γεῖ ἴἴ 18. υἱαίη ἔγοιῃ Μαῖὶ, 19, 8. δηὰ ἀξη. ὦ, 



δ8 ΑΡΡΕΝΌΙΧ Τὸ 

φη͵ (πὶ Μοθεθ αἀἰά ἀοΐ ἀρρσονε οὗ αγοϊγασυ ἀἴνογσε, Το εν 
ἸἩυ)σέζογϑ, πσννότεσγ, πδηρχεα ἃ τηογαὶ ρχγεσερῖ ᾿ηἴο « ΟἾΥῚ] ἰηϑεϊτ τότ. 
δεδαῦ, ὑπεύοίογ, πο ἀἸά ποῖ Ἰηϊ6η 4 ἴο ρῖνα ρο 1168] ἀἰγδοιο,8, ποτ ὸ 
ἴδδο 68 ἴὼ δῖ 6856, ξαίυα τεϊφίοπο 6ἐ οοπεοὶϊοπεϊά, ἃ ΕΣ τοῖσι δὲ 
ἀϊνοτοεά. (Καυίη.) 

- ΤΏ ἔουτῃ ἀποστάσιον 8 ταζα. ἜΘ ΤΥ οοήραγα διστάσιον, ἱππὸ- 
ἐάσιον, βουστάσιον, συνακέσιον, διο. : 

82. παρεκτὸς λόγον πορνείας. α Ἠεδτγαῖοπ) οὐ παρεκ. πορνείάς. 
Ἐογ 186 Ηεθγενε 086 2 ὉΨ ἔογ ἴδ6 δἰ ωρ]6 Ὁν, οὔ ἀτοοιπέ οὕ. [{ ἰδ, 
ἢοννευθγ, ἃ δ ΓΟΙῸ ἘΧρΓΕβϑί ΟΏ. 

93. ΤΠα ῬΠΑΥθοοΘ αἰδιίτι Ὀμϊο οδὶἢθ ἰηῖο ἴἢ6 Ξογίσμδ, δπὰ {πὸ 
εἰϊα ἰὸῖ, αηὰ ἔογθαὰα ῬΟΥ ΌΓΥ ὙΠΘΠ ἴῃ6 πιὰ οὗἩ αοὰ νγ85 οοπιαϊηεᾶ 
ἐπ ἴ06 οὐἰἢ ; δυῖ δὴ ἰΐ νγα8 οπιξέέεα, ἴπεγ Πα] ᾿ΐ ΠΟΠΕ, ΟΥ ἃ γΘΓῪ 
Ἰρηῖ οβεποθ. Ηξηοθ πεῖ μεν ΤΠΕΥ͂ ὯΟΓ πεῖν αἰδοῖ ]6 8 αὐϑίδϊ ποά 

ἐΐ ἴηΠ6 υδ6 οὗ ναὶη οαἰδε. Νοῦν ἴΐ ἰδ τ 8 ὄν οὐυδβίοι, τῇ ἢ 
ἀΐνοςςγ Ἰεὰ ἴο ρΕΠ]ΌΓΥ οὗ ὑπὸ τγοσδὶ δοσί, (δι ὅθβι5 ἤοσὰ τωθδὴβ ἴο 
γιό. Ηδ ἱβ, ἱπεγεΐογθ, ποῖ ἴο Ὀὲ υπάογοιοοα 88 ἔογυϊ ϊηρ 
7υἀϊοϊαὶ οαἴδ8, Ὀΐ (88 ἈρΡρθᾶσγβ ἤτοτι ἴΠ6 χα ρῖε5 8ι:0] οἱ η6α ) δι ἢ 
οδίῃβ 85 ἃσό ἰριγοἀυοοα ἰἢ σοτηπηοη σΟηνογβϑί ἢ, πὰ οα ΟΓΟΪΠΑΓΥ 
ὈσΟΔΒΙΟΏΒ. 
Ου πάλιν, 866 [6 Ὠοΐδ οῃ 4,7. ᾿Επιορκεῖν ΤῊΔΥ τηραῃ ἰδ ἴ0 

δισδατ [αἰδεῖν, δηὰ οὶ εχ δπίπηο ; ΟΓ ἴο νἱοἸδίθ ομθβ οαἵμβ, Βοῖὰ 
ἅτα ΠΟΙ ἴο 6 ηἀογοίοοα. ὙΠδ τυοσά9 ἀποδώσεις δὲ---σον, 416 ἴο 
θὲ ἴακοὰ (Πἶκα ὅς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, διο. αἵ νεΓ, 41.) 88 Δη ἱπίεγρτείαίϊοη 
οὔτ 6 εν 9} ΘοοίοσθΌ Απὰ ἰπὰ5 ἴΠδγα ὉΝ 1] 6 δῇ ϑδϑίὶγ σοῃ ποχίοῃ 
Ὀεΐννεθ ἴπε ἀοςίτηα οὗ ἴπΠ6 ῬΒΑΓΙ66 68 ἜΧργεβϑεὰ ἴῃ ἴἤσϑο ὑνογάβ, δηὰ 
1Π6 ορροϑὶΐε οπα οὗ Ὁ γίδῖ. ᾿Αποδιδόναι 8]ρ᾽η18658 ῥγορεῦγ, (ο σὶθθ 
δαεῖ, ραν, μὰ 16 ἙΟΠΙΘΗ͂Υ τϑεὰ οὗ ἀενθῖθ. δἥεγο 1ἴ ἀπόνοῖβ ἴο ἴῃς 
Ηδεδτ. πϑῦν,, 'ἰπ Φ0Ὁ 22, 97. ἀπὰ Ῥβ. 66, 18. (Κυΐη.) ΒΥ τι ῖθ υδϑὲ ἴὶ 
ἐδ ἰηϊοά (Παὶ οΔἰἢ8 ΔΙῸ ἴο δ 88 1 {Π|}}}γὙ ρογἔοσιησα 838 ἀδῦϊϑ ἃγὸ ἴο 
Ἀ ραϊάὰ. 
ἄὰ, 35. Τμαὶ ΟἸγϑὶ ἀοο89 Ὡοΐ ἤοα ἐογυϊᾷ οδίβ ἱῃ ἃ οουτγῖ οὗ 

υσίος, ἰθ μ᾽αίη, ὈοΐῺ ἔγοσι (6 ῥχδοῖίος οὗ ἴπε Αροβίϊεθ δῃ ἤγβι 
ΘΟ γβιϊδηϑ, δῃᾶ οὐὗὨ ΠΟΙΥ τηθῆ ἴῃ βΈΠοΓΑΙ, (δες ἔχοά. 22, 10. ει. 6, 
13. Ηοῦτ. 6, 16.) ἀπά ἔγοτωῃ ἴπ6 σοηίοχῖ. Ηδ ΟὨἹ]Υ ἔχ ἱά58 οδὶ θ ἐν 
οοπίπιοπ ςοπϑσγεαίίοη, 50 ΒΕΝΘΓΟΙΥ͂ σοηβυγοα ὈΥ̓͂ 74Ππ|65 5, 12., πῦο 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ 83 γείεγθηςα ἴο ᾿Π|8Β νΈΤῪ δχῃογίαϊίοη οὗ Ομ σϑὶ. (Κυὶΐπ.) 

86, 837. μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὁμόσῃς, Ἔχ. Ρτ. ““ ΜΆΥ 1 |οϑ8 τὴρ μεδὰ 
ὉΓΣ [6,161 88. ποῖ {π6 ἰγυ (ἢ. 80 Οοἀά. Βεγδοδοίϊι, ρ. 82. ΕἸ 5 αυϊ- 
ἄεπι Ἰυγαΐ ἽἼΦΙΑῚ "Π’ ὙΠ, ΡῈῪ υἱέαγη ἔμανι οἱ υἱίαπὶ σαριἐὲς ἐμ. 8ὅεε 
τ ρ δι, δὰ ἢ. 1. Ὅτι οὗ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἣ μέλαιναν 
ποιῆσαι, [οΥ δου; σαπδέ ποὲ πιακε ὁη6 ἢαὶν υὐδὶίο οΥ᾽ δίαοϊ, τλυοἢ 1659 
ἷβ τὴν ἢ {6 αἵ (ΠΥ οὐ αἸΒρο88), Ὀυϊ ᾿ξ 16 (η6 ρἰ τ οἵ Οοά: 1ξ, τπεπ, 
ποὺ βυνθαγεβδὶ ΌΥ ΤΥ ποδά, ποὺ ϑινεαγεδί Ὁγ αοά, ἴῃς δυϊῃον δῃηάᾶ 
ῬγΘβογσυοῦ ΟὐΤΩΥ [1ξδ, ἀπά τηδίκοϑί ἢ 88 ἃ νυν π688 ἀπά ἀνεηρεσ. Ἔκ 
τοῦ πονηροῦ ἐστιν, Ἰ. 6. “ ΒρΡΘΕΟἢ (Πδῖ ρο68 Ὀεγοπά βἰτρὶς αστηδίϊοη 
ΟΥ πορϑίίοη, 8 δ]. ἘῸγ ἐπε ΗΘΌΓΟΝΒ Ἔχ ΡΓΕ88 ἴΠ6 δα)οοϊδνα ΌΥ ἃ 
ϑυϊδϑίδηςνε ἢ 70, ΟΥ Ὁ, ἐκ. Βοί(οῃ {ΠῚ Κ8 ἐΐ ἰ8Β Ρυΐϊ ἔος πονηρόν 
ἔστιν, ΟἸΠΘΟΓΒΒΌΡΡροΟΒα (ἢ6 Ἔχργαεδβδίοη ἴο ἀδῃοῖα ἐπ ον ομο, ϑαΐδῃ : 
δηὰ ἴΠῸῪ ἴδκα (6 ἐκ ἔονῦ (ἢ εβίοϊθηϊ οδιιθϑα, (Κυΐη.) Ῥεσγθδρ ἴῃς 
δεμὶτίνα ὮγαΥ μᾶνα ἃ ραγίἶν6 56 η56, "“ ραυα κεῖ οὗ ἐνὶ," 
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48. Ηετγαο ἰδ εοωδυγεᾶ ἴπὸ εὐροησοιβ ορίηΐοη οὗἩ (86 ἘΔΌθίηΒ, ψν80 

Ῥεγηγοὰ ἰο ἐπάϊνῥάυαϊο τΒ6 ἰ6ς: ἑαϊϊοπὶδ. Ουὖγ [(ογὰ, οὨ ἴ1)6 σΟΠΙΓΑΓΥ, 

ἀδοΐαγεβ ἰβαὶ ΐβ ἀἰδοΐρὶεβ δζς ἰο δὐρϑίαίῃ ἔγοῃλ ἃ}} ργίναϊε γενθ:ρῈ, 

δὰ ἴο ρδίίεηιγ ὕθασ {με ἰαμυγὶβ ἄομο, (μθαι, ἰξ {μον οοι]ὰ ποῖ μᾶνθ 

τμεῖη τοιθονοὰ ὉΥ ἴπ6 ἠυάρεαθ (πο μίεγὰ Ἰ1{{16 ἑδνοῦγαθ]α ἴο (μτῖβ- 

εἰδῃ8), οἵ σϑάγεβοεὰ Ὁγ ϑογωβ στωρβίμοὰ Ἰαννἔμ!, δηὰ ννουτμν οὗἨ ἃ ΟὨγίδ- 
ἔδη. (Κυϊη.) 

89. μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ. ΤῖνΕ ΕΥΪ], ΟΥ ἰη)} ΣΎ, ᾿ἴ86 1 ἴδ ρυϊ ἔὺΣ 

ἐδ σμέδον οὗ ἱτ. ᾿Αντιστῆναι, ᾿Κα ηὐπ, ἰὼ ἴα ϑυγ. δηὰ ἀγαδίς, ἀ6- 

ποῖεϑ δοῦ ΟἿΪΥ ἴο τεβίδέ, δαΐ ἴο τείαἰαίΕ. 866 Μ|Ίοθδο]. ϑαρρ!ὶ. δὰ 

[“6χ. Ηοῦτ. Ρ. 185. (Κυϊη.) 
40. καὶ τῷ θελόντι σοι κριθῆναι. Κρίνεσθαι ἷἰθ ΡΓΟΡΘΙῚΥ ἃ ξογθῃϑβὶς 

ἴθστη, δἰ ηϊγίηρ “ ἐο 5ὸ ἐο ἰαιν," ἰίβαγε. Αηὰ ἴῃ τ} ͵8 8686 τηοϑῖ 

(οιιιδηϊδϊόσβ ποῖα ἴδκο ἱτ. Βαϊ 76βιι9 9 Βρβδκίωρ οὗ ἱῃ)υγῖεβ οὐ- 

οὐγτίηρ; 1 σοῦ ᾿Δ{6, δὰ ἐογἱά5 ρεϊναῖθ σενθῆρθ. Κρίένεσθαι 

ΔΏΒΕΙΒ ἰῃ ἴπε ϑορί. ἴο 3} δηὰ 1, νοῦ, πκὸ (η18 ἴογίω, ἃγὰ υϑϑά 

οἴ ςοπίεπιΐοπϑ οὗ Ἄνετῃ Κἰμὰ, 80 Ηδδγοῖι. κρινώμεθα, ἀντὶ τοῦ μαχώ- 

μεθα, καὶ διαλεγώμεθα. (Κυΐη.) 80 81, 981η65: “ ὙΥ θησα οολ8 

ψΥδ18 δπὰ βρἠῤίηξε διηοηρ; γου δ" Βαϊ ἱΐ Βῃου ]α 98εθ ἰπαΐ 118 ἴῃ. 

γυπειίοη δηὰ {πὸ ποχί καὶ ὅατιε σε---δύο, τοἰδίε (0 Ριιδίϊε ομρχεϑββίοῃ. 
ἥΑφες αὐτῷ, ““ βῖνε ἰΐαρ ἴο τα, 
41. ἀγγαρεύσει. Τα ψατὰ ἀγγαρεύειν δίρηΐθαθ ῬΓΟΡΟΥΥ, “10 

ῦε ἃ Κίιδρ᾽β σου εσ, ΟΥ ἄγγαρος.᾽ Δμπὰ Κυίη. (ὨὴΚ8 ἰῃ6 ἰοσα 

ἄγγαρος ᾿88 αἰ80 υδεὰ ἴο ἀεποίθ [8088 φμὶ οπετα ροτίατεπέ ριιδἰϊοὶ, 

οπηπίποφιε ορμὲ ρμδίίευπι ξασετεπέ; Δ ἃ ΠΥ σάτα ἴο β' ὮΪΎ οοη}- 

»εὶ. δε γοΐογθ ἴο Αστίδη Ἐρὶοί. 5, 18. Ψορερῇ. Αηϊί. 18, 38. Ἀεϊδπὰ 

Ὁϊεθ. τ. ῷ, 446. Βυχι. [εχ. Ταΐην. Ρ. 131. Ὁτιβ. Οὔββ. 374. Ἐξββεὶ 

Δὰν. 8. Ρ. δ05. Βμοάίρ; Αηἴ. 1δοιῖ, 10, 8, Μευϊ5. Εχ. Οὗ, ρῥ. ὦ. 

Ρ. 3. ο. 49, βαΐτηιδθ. ἀθ Εωη. Τγδρ. Ρ. 974. Βυίβαεοῃ (6 σεβῃῃο Ῥέεγβ. 

Ρ. 4338. Απάὰ ὨθΘ ἰεγα οἰϊεβ Ἡδγοὐοί. 8, 98. οὕτω τοῖσι Πέρσησι ἐξεύ- 

τὸ τοῦτο, λόγουσι γὰρ ὅσων ἂν ἠμερέων ἡ πᾶσα ὁδὸς, τοσοῦτοι 

πποι καὶ ἄνδρες διεστᾶσι καθ᾽ ἡμερεσίην ὁδὸν ἑκάστην τεταγμένοι--- 

ὁ μὲν δὴ πρῶτος δραμὼν παραδιδοῖ τὰ ἐντεταλμένα τῷ δευτέρῳ, ὁ 

δὲ δεύτερος τῷ τρίτῳ κι τ.λ, ὕρομ (6 σι ἰοἷθ, (ἢ8 ὈΘασα ἃ 8 ΓΟῺΡβ' 

ΤΘϑο δ ΔΏοα ἴο ἴδε ἐπερτε δεῦνίοθ οὗ ΟΣ Οὐ Ὦ δηὰ ἔοχεϊριῃᾳ οουηίγ165;. 

δχοορὶ μδὲ ἴῃ δπίίδηϊ {ἰπ|68, ποῖ ΟὨΪΥ σουτίεγ πδάὰ {πε ρονγοσ οὗ 

οἷαί ποΐηρ; δοτβε8 ἴου ἴμ6 ροεί, Ὀυϊ ΟἴΒΘΟΓ Ρυδ]ὶς οβῆοεσθ οου]ὰ ργε 

ἤκεη, ἤογδες, απὰ δ᾽ΐρε ἴον [με ῬυὈΪ᾽ο βογνίοε ; ΜΠ ἢ ἰηἀοοα Παὰ Ὀδεη 

ῬΔΓΕΥ ργδοιβεὰ ἱπ {6 ἰἰπιθ οὗ 6 Κοπιδηῃ σγορυῦ]ο. ΙἸηάορά (86 

ἵπηρτεδββ βαγυίοα ἰῃ (ἢΐ8 οου ἰδ 8 νεϑιρα οὗ δῖ οἤοα Ἔχίθπαεα 

ἴο τηδὴγ οἵἴμον ἀδραγί πε ί8. 
ΤῊ ἀγγαρεύσει σε, τὴν ἀεποίο εἰἴ μοῦ Μ0}}} οἰαΐλ γφυτ ῬΕΣΒΟΏΔΙ 

δοσυΐοα, Οὐ [πδὶ οὔ γουνγ Πογββδ. 

4ῳ. τὸν θέλοντα ἀπὸ σον δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. Δανείξειν 

δἱρηΐβεβ ἴο ἰεπά, ποθ μεσ ΟὨ ὑδΌΓΥ ΟΥ̓ ποῖ; δανείσασθαι; ἴο ῥοττοω ; 

δηὰ Καυίη. (Βίηκϑ ἰζ ΠΕΣῸ ἐπηης ἴ9 ὈΟΓΓΟΥ͂Ν 60 8ἃ8 ἴο ΤΕϊΌΓΩ ὨΘΙΓΏΘΓ 

ἱπίοσεδι πὸ ρτὶπεῖραὶ. “Ἐς (θα γ8 86) ἰῷ [06 Ῥάαγα] οὶ ραβϑαβε οὗ 

1κὰς 6, 36. ὕεδυδ Ὀἱάδ (πεαι ἰο ἰεπὰ, βορίηρ; ποῖ ἕογ μαγηχδηΐ ; ὅτε 

ἴδε ργϑοεήϊηρ; διιδ)εοῖ τνδϑ (πε εηάυτὶηρ᾽ ΨΒΙΟᾺΒ ἱπ)υτίες. ΝΟΥ͂ ἴο ΡαῪ 

Βαοῖκ ἃ Ἰοδῃ 8. πὸ ἰπήατγ. Αἱ (δῖ8 γαῖθ δαν. φουϊὰ ΠΟΙ βιχηλγ ἠοΐ 
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ἴο δοστονν, θυϊ ἴο δὸρ Ὑμαῖ δὴν ομα οδῃροῖ τ. 6}} δρᾶγα ; νυ σῇ 'γοσέ 
ἃ Κἰπὰ οὗ ἰηὐυτγ. Βυιῖ [ἢ 5 ἰδ ἴοο Παγβῖν, δηὰ οοπηρεΐδ υ8 ἴο εἐχρ]αΐῃ 
τῷ αἰτοῦντι 5.}}} ΠΟΤΕ ΠΑΓΘΉΪ : δπὰ ἴπ6 ἀἰϊθοουγθο ' ἴοο ἀεβυϊίοτν 
ἴο ννδτϑηΐ 8ΠΥ βργεαΐῖ δίγεβδϑ δείηρ Ἰαϊὰ οὐ ἴπε Ἄεοηίοχί. [11 ββουκὶ 
8δ6οῖ ἰμδὶ αἴἶεσ 8 τηδεὶς υηγοβίβϑιϊηρ ρἰδοδὺϊε βρίγιὶ Ὀεΐηρ ἱπουϊοδίει, 
ἴνμεγα ἰ8 ἃ βογῖ οὔ ραγεηιπεῖϊςϑὶ δαἀπιοηϊιΐομ ἴο ἃ νἱείαΐπα φρίτὶἐ ἴῃ 
ΘΘΏΟΓΑΙ, ἐδρθοΐβ!!ν ἰῃ μοαυκοηίηρ ἴο ἴΠ6 ρει οἢ 5 οὗὨ ἴμοϑὲ ννῆο πᾶν 
ἴο 85Κ ἃ ἴδνοιιν,; 885 ἰῇ ἴῃ οπ56 οὗ {ποβα πο Ὀερ, ΟΥ̓ Ὀογτονν. [{ 1 
ἴο δε τεοο!δοῖεὰ παι (π6 Ὀογγσννίηρ; τουδὶ ἤοσα 6 δυρροθϑὰα ἴοὸ δε 
υυἱτπουῖ ἰηϊοζεοῖ ; 5ἴησα ἴο Ἰδπὰ ΟἹ υϑυγγ νυ88 ζογυ! ἀάδῃ ἴῃ {Π6 Ψ“Θννϑἢ 
αν. 
Το μὴ ἀποστραφῆς ἷδ 8 ΘὈΡΠδαλΐδΙΩ [ῸΓ τε)εοέ ποὲ ἢΐ δσμὶϊξ. ΤΟΤΕ 

ἦ8 ἃη 6Ἰ]1ρ8ϊ6 οὗ πρόσωπον, ΜΝ ἰςἢ ἷΦ ἐχρτεδοα ἴῃ Τοῦ. 4,7. μὴ ἀποσ- 
τρέψηε τὸ πρόσωπον σον ἀπὸ παντὸς πτώχου. δΓ. 4, ὅ. ἀπὸ δεο- 
μένου μὴ ἀποστρέψης ὀφθαλμόν. 846 πιογε ἱπ ΑἸΌ., Κιαεῦθ, δηὰ 

ὨΘΓ. 
44, ἀγαπᾶτε τοῦς ἐχθροὺς ὑμῶν. [τ 18 ΠΕΓΟ Εἰε ΠΥ τετηδυκεὰ 

ὃγ εθ5. : “Ῥεν ρτδάιϊι βοδηάϊὶ ογαϊΐο δὺ αβδοίιι δὰ νεγῦβ, ἃ νεγ]8 
Δα τε8. ϑοτνδίε δηϊηγυτὰ διηΐϊοιτὰ οἵ Ὀεπονοϊαηι εἰϊδπιὶ οσρα 608 4υΐ 
δηΐπγλαπι ΠΟ ]ετὰ ᾿πἰ αλοἰ 8458 νοὈβοῦτ ρεγεηᾶο ρῥγοσϊάοιιηῖ ; πο] 16 
Ἄοοην τα σου ν 119 τερθηάογο, δεὰ ἰαυάαία νἱγίυΐοτῃ εἴ ἴῃ Ποϑῖθ. ΤΏΘ 
56η86ε Οἵ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 8 ἐχρἰαἰπεά Ὀγ ἴπε ξο] οννίηρ. 
Ἐῤλογεῖν δἰ} Εε8 δεπθ ἀΐσετε, ὑοπα εἰ ξαμδία ἀρρτεοατὶ; ἃ8} Μίαςος. 2, 
69. Αῃὰ 80 ἰἴ ἰδ ἤσγα δίκη ὈΥ τηοϑβῖ ἰῃἰεγρι εἴεσβ. Βαῖΐ βίηςε {πο γα 
ἔο!!οννΒ προσεύχεσθε ὑπὲρ, ΜΜ6 ταδὶ ἸΟΟΙ ουῪ οῸΓ Δποίπογ βεῆϑε οὗ 
εὐλογεῖν. Νονν ἰΐ α]δο ϑἱρηΐβε ἰαμάατο, Ὀεπα αἰεὶ ἀΐοεγε (Κα 
οὔγ οἷά ρἤγαβα ἴο δρθδκ ἢΐπὶ νυ6]]. ΕΑ .), 'ῃ ορροβίτϊοη ἴο καταρᾶσθαε 
δηὰ λοιδορεῖν. (Κυΐη.) Καλῶς ποιεῖτε, 18 ἴον ἀγαθοποιεῖτε, ἴλὐκα 
6, 838 ἃ 86. ᾿Ἔπηρεάθειν ἰδ ἀῃ οχίεηϑίνα ἴοιτω δ ρηἰγηρ ἴὸ δΌυθς 
ἀπά ἰηλιγα, ναῖον ὈΥ νγογάϑ οὐ ἀδεάβ (5ε6 ἡγεῖδβ., Κυρίε., Μυηῖίῆο, 
δηΐ [,οε58η.}) ; δηὰ ἱπ Ὀοἢ [656 86.868, ᾿ξ 18 οἶδα ἔγοπι ἰῃ6 οοηίοχῖ, 
[Π6 νγογὰ πγυϑῖ ἤεγα Ὀ6 ἴδ Κϑη, δῃὰ ἀδποία ἱπ) ΣῪ οὗ ναῦν Κιη. 1 
σδῃηοῖ δρτοα τῖῖἢ Βο8 δηὰ Ἐ]5η.; ἴῃαϊὶ ἰΐ 18 ἃ ἔογεηβϑίς ἰθσπὶ. Α8 ἴο 
διωκ.» Ῥ ὨΙΟὮ ΓΟ]]ονβ, ᾿ΐ πιυβῖ 8: ΟΓὩΥ͂ ρεγεθοιέο, Ὡοῖ ψγοεεσμίε. 

45. ὅπως γένησθε υἱοὶ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ““ ἴῃ ΟΥΟΓ 
{παῖ γὰ ΣΔΥ δὲ (ἰ. 6. ϑῆονν γουγϑε νου ἰῸ Ὁ6) γε 5058 οὗ γοιγ 
ΠΕΔΡΘΏΪΥ ΕΔΙΠΟΓΙ, 85 ἰηγἰ αι ρ’ [ῃ6 Ἔχϑιωρ]ς οὗ ἢΐ5 ἰδ, Ὀεηϊ ρηΥ, 
8Δηα θεποἤοοποα." ΤῊΪΒ 866 Π|8 ἴο ἴδνε σείογεηοα ἴο [Π6 ννῇο]α αἴ {ἶν5 
Ῥγδυοθάΐησ. Νοῦν ἴῃ δογρίυτε ἴῃ056 ἃζγὰ βαϊ ἃ ἰο Ὀ8 80}8 οἵ σοὺ ψ8ο 
(88 ἴγυια σμἸάγεη ἰαϊίαῖς Ππεῖγ ραγεπ8) ἰηϊϊαῖα ἴπ6 ρεγίεοσίοπβ οὗ 
πε Πεῖῖγ. 80 1ἢο86 ἃχα βαϊὰ ἴο 6 80η8 οὗ ἴῃε ἀδν}}, ννῆο Ὦδνε ἀ]9. 
Ῥοϑι(ἰοη8 {|κὸ υηΐο 8. ὅδε Φοῇ. 8, 44. Δῃηὰ 1 “2Ζοἷ. 8, 10. Ὅτι τὸν 
ἥλιον, ὅᾶς., “Τ7Τῃυ8 Πα ([ῸΓ δχδιρ 6), ἄς. 80 (6 ἨἩρθῦγ. "2. 
᾿Αναστέλλειν 8 ὈΓΟΡΕΥ͂Υ ἃ πουΐοσ νογῦ; Ὀυϊ ἰΐ ἰϑ ὨΕΓα υϑοὰ ἴῃ δὼ 
δοῖϊνε 86 η8ε ; ἃ ΟΔΗρΡῈ σΟπλτηοη ἴῃ δ] Ἰδηριιδροθ. Βρέχει, ταἰπείλ. 
[λκὸ ἴῃ6 Ηεῦγ. ΟΠ, ἰῃ Οεη. 4, ὅ. ποτε (ἢς θεὸς 8 ξωρρίϊεα, 
νυ ἢ 19 ἤοα Ἰοΐ υηάδοτοίοο. 80 Κυΐη., γο οὔδοῦνοβ ἰῃδὶ ἴῃ6 
Οτεοκ8 υ.86 ὕει δοπηοῖἑ 68 τὶ ἢ, δΔη δοχμοθίϊ ηθϑ ᾿υπουὶ ὁ Θεὸς. 866 
ἴηε δχαϊρὶεβ ἰη Κυρίκε, Βδρῃεὶ, δηὰ Ῥαϊαϊγεῖ. Τὴς ρῆγαϑθα ευἱ ἡ 
Θεὸς τΔΥ ὃε γορδγάεα ἃ» ἃ νεϑίίρε οὗ γεπγοία δηϊί αι ίγ. 

46. ἐὰν ἀγαπήσητε, δς. Ηρστε ἴπεγὸ 19 {πὸ γτεαυθηῖ 611} ρ65 οὗ 



4Τ. ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν, ΟΗΑΡ. ν᾿. ΥἹ. δ88δ 

μόνον. Τῇ. ἀγαπ. ἀεηοῖοθ ν"}}} δῃὰ αβδοο(ίοη οὗ ἜνθσῪ Κίπὰ δηὰ ἀθ- 
ξῖεε. Τινα μισθὸν ἔχετε, ““ “αὶ τενναγὰ παν γοῦ ἃ οἰαΐ πὶ ἔον ὃ 
ἴλικε 6, 84. ποία ἡμῖν χάρις ἐστι; ἸΠΘ ΟΡ. Π88 λαδοδίἐΐς ; Ὀαϊ, 
Ι «ὨΚ, ἴτουι ἃ ρἷοββ. σε [Π6 Ὁοά. (δηΐῖ, Ἄρρθασβ ἴο [ΑἰϊηΐΖα, 
βδ'ῃοο ἰΐ Ὧδ5 ἔξετε. 

47. ἀσπάσησθε. ᾿Ασπάθϑεσθαι ῬΓΟΡΟΓΙΙΥ 8:6 :η18.68 ἴο ξαϊμέο, (Κα {86 
Ηδεῦγ. ποῦν Ὁμ|2,}) 5 δὴ οὔθ ἢοῦν μ6 ἄοεβ, (θεε θβη. 48, 97 
ϑορῖ.) νυ ϊϑῇ ΔῊ ΟἿ6 Μ7Ὲ]]};; ἃ ἴεστὼ υδβοὰ δἱ χτηβείΐηρ᾽, δῃὰ δἱ ἰδκίηρ: 
ἰεανθο. Ἦδῃσο :ἴ σομηεϑ ἴο β'ρῃ }ῦ “ ἴο δἀὐάγοβθ ΔηΥ οὔβ Κίμαϊγ, ἴο 
δμονν ΟὨ]ρίπρ' ἀηὰ Κίιηὰ ἰγεδίπηεηῖ ἴο δὴν ομε." 8ε6 Μυπίῃο, [,εβ8ῃ. 
δηῃὰ ϑἴυγΖ. [,6χ. Χοπορῇ. Τοὺς ἀδελφους ὑμῶν, ““γοὺξς σουπίγγιηθῃ 
δηὰ ἔπεη δ." (Κυΐη.) Τί περισσὸν ποιεῖτε; ““ νηαΐ τὶ, τνοῦ- 
ἀδγ ἀο γε ἀο ἡ" Ηδετῖα (48 οἵϊεη) ἴῃς Θγεεὶς δηθὰ Ἐπρ] 80} ἰάϊοτηα 
ΘΧΔΟΙΥ σογγεϑρομά. ΤῊϊθ 86086 οὗ περισσὸς 56 ἔοι βοιησίίτηε8 ἴῃ 
(6 ΟἸαββίοϑὶ νυυγὶ ἴθ γ5 (566 ἴΠ6 Τοίδγθωςϑβ ἰῇ 50]. [.6χ.},) δηά ἴῃ οἵδου 

οὔ ἴΠ6 Νοὸν Τοβίδιηθηϊ, 88 Νίδίί. 11, 9. Κα 7, 26. 1 Οογ. 
14, 238 δπὰ 44. Ζοῆ. 10, 10. οι. 8,1. 

48. τέλειοι, ἱ. 6. ἰῃ ἃ ΤηοΓα] 8686 ΠΟΙΥ δηὰ ρυγε, ϑῦμ, 1 Κίηρε, 
8, 64. (οἱ. 1, 48. Εῷ"ΌΠ, ὅδη. 6, 9. θευῖ, 8, 15.. (Κυϊ.) ὙΤἢα 
Β6ΏΒΔ6 ἷ8: “Ἅ]η {686 δης ἴῃ 4}} Οἴεσ νἱγίιιε8 αὐπι αὐ {αὶ ροχίδοί'ου 
δηᾷ ΠΟ] 685 τυ ἢ] οὗ Ομ γδοίοσῖδα γΟῸΓ ἘΔίΠΘΓ ἰὼ Πεανθη." 

ΟΗ͂ΑΡ. Υν]- 

εκ. 1. Ουγ ] ογὰ ἢονν ἴθδοθοβ 8 αἰδοῖ ρ]685, (ῃδὲ ἰὴ (ἢδ Ἔχοσοῖθ6 
οὗ νἱτίυδ {Π6Ὺ τηιδῖ ποῖ ἰϊαίο ἴἢ6 Ἔχϑιηρὶς οὗἩ πε Ρ]ᾶσίβθθβ, ννἢο 
ἀο ἐνεῦυ {πίηρ; (Πγουρὶ οϑἰδηϊδίίοη δηἃ νδηϊΐν, δηα οι Πρ; ἔοσ οοη- 
βοίθηοα 88Κ6. (Κυϊη.) ΤῊΪ8 υἱὸν 18 ον ἐουηἀεά ου {1|Ὲ γεδάϊηρ; 
δικαιοσύνην, ῬΏΙΟΝ 8 ϑυρρογῖοα ὈΥ βίγοηρ; Δι ποῦ ἰε8, δηά, 85 
Ὀεΐηρ (6 τηοτγὸ αἰ ἤουῖ, 19 ἰπουρς ὉΥ τηοϑί ΟΥ̓ ἰς8 (6 ἴσια Ομ. 
Υεῖ τἢο86 ννῆο δᾶορῖ ἰΐ, αἸΒΈΕΓ 848 ἴο 1183 βεβϑθ6. δόιηδ δα ἰΐ ἴο τηθδῃ 
ἐλῥεταϊίψ, δοηὶϊρπΐῳ; 8ἃ8 ἃ Οοσ. 9, 9. δῃὰ οἰβεννῆοσθο. ΟἰΠοΥΒ 
ππαογβίδηά ἰὶ οὗ ᾿ΙθΘΓΆ Ὑ δηὰ Ὀοηδβἤοθηοα ἴὸ ἴἢ6 ροοὸῦ. Αμηά 
{Π|5 υγνου ὰ βδθϑῖγ ἴο 6 ϑυρροθδαᾶ Ὀγ ν]αῖ [Ὁ] ]ονν8 : θα σοὨβι ἀθυϊηρ’ 
νυ} ναΐ ργεοσθαεϑ, [{ Ββ66ῃ8 ἴοο ᾿᾿τηϊϊοἀ ἃ 5686 ; δηά ἴ ἀρτεϑα τυῖἢ (ἢ 086 
νἢ0 (45 Κυϊπ.) δδϑίρῃ ἴΠ6 ζῆ Γὶ δίρη βοδίϊ ἢ “Κ ἴο Ἔχϑσοῖβα νἱγίι;" 
νν οἢ ν»Ἱ}} ἱποίκαο τπς ἔογερσοίπρ; ; δῃὰ (Π6 ρῆτγαβε δικαιοσύνην ποιεῖν 
ἰν Ορροβεά ἴο ἁμαρτάνειν δἷ 1 90}. 8, 7 ἀπά 8. [τ πιὰγ υε οββεγνϑά, 
ἀμδῖ δἴζεσ ρίνιηρ (6 ῥγεςαρῖ φεπεγαίίῳ, Φεϑὺ8 με οοδαϑ8 ἴο ματγιϊου- 
14Γ8, αῃηὰ δρρ]168 ἰΐ, δρεοαίίψ, ἴο ΟΠ ἴο {Π6 ΡΟΟΥ, μγΆΥΟΥ, δβιϊηρ;, 
διο. ΤΠα 5εη86, ἴδῃ, 566Π|8 ἴο ὃ6 {11|8: ““ ΜΙπά ιἸιεγοίογε (παῖ γε ἀο 
Ποῖ οὀχογοΐϑα (18 γοῦν νυἱγίαᾳς Ὀοίογα τδη, ἴογ οβίεηί(διϊοι 8 88 Κα." 
ΤἼῊΘ ρἤγαθα πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς (ἴῸΓ ὑπ᾽ αὐτῶν) 8 ἴο Ὀ6 ο]οΒΟΪγ 
οοπηροῖοα νυ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, οὗ ὨΙΟὮ 11 ἰδ ἐχοροίϊοαὶ. 
ἜἜχετε ᾿3 ἴογ ἔξετε. Ὑεῖ (6 δεη86ε οὗ λαῤδῥέ δΔηὰ ρίαπ τὴδὺ Ὀ6 Ὠεῖε σε- 
οορηίΞεα. 

ᾧ, ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην. “Γι, ὉΓ οχαπιρίε, ἤΘΏ γα 
Κῖνε δἰ 8. ῬἘΓΠ6 Ρἤγαϑα ἐλεημ. ποιεῖν ΟΟΟιΓ8 ἴῃ 5,γ, 7, 10. Τοῦ, 12, 
10. ϑαρ. 3ὅ, Φ. Οη σαλε. ἴϊ 8 ορδεγνοά ὃγ Καυίη., (Πα 88 (Π6 ρθορ]βα 
ὙΟΓΟ σοηνοκοά ΌΥ βοιηά οὗ ἱγυημεῖ, 80 (μ6 νον ννὰϑ δΔρρ]ια ἴο 

ι Ὁ 
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τ λύονοΣ τ) ἀσηέ ηἡοἶθ6 διὰ οοἰαπίδιίίοι δηά Ὀοσδίξηρ. 80 Οἷς. [85 
ὑποοϊπαίοῦγ τυ ῤτοικοο ἡ μωυχο Οη ἴἢε ργονεγὺ (ἴον δυο ἰϊ 18) 9866 ϑοδοοίε;. 
Δάδρ. Ν. Τ. ρΡ. 8. : 

4, ἐν συναγωγαῖε. Ἔοϊ ατνὰ Κυίη. (μΐηἸς [Βαϊ ΌΡ σνναγ. ἅτε ποῖ 
ἴο Ὀε υπάεγοιοοὰ ἰδ »ίασεε οΓ ωουτελὲρ 80 οδ δὰ (6δθὲ μα βοῖε οἱ 4, 
43.) ; ἴον ὑγδγίηρ, Οὗ ρἰνίηρ; αἰδ ἴω (6 δΘΥΩΒΡΌρυεδ γγΆ5 δὶ 60ῃ- 
Βυεοὰ ἰο ἴδο Ὠγροοείζεθ; ὕυϊ παῖ δ ῥύμαι ποιιϊιδῖ δ ΡΣ ρέαρες, 80 
τοῦοῖ σνναγ.» διὰ 1 (μεγείογο οαπποέ ὑμὲ ἀδησίε ρίδοεα οἔριιδ)ῖο γὸ- 
δυτῖ. Ῥασίαρθ [86 ϑηυαγεβ. “Ὅπως δοξασθῶσιν, “ [δαὶ {πεὲγ ρέει; πᾶν 
Ὀ6 απϑο εὐ." ᾿Απέχονσι τὸν μισθὸν. Τ6 ἀπσχ.- ἰ8 οεἰηρῃδεϊο ; 4. ἀ. 
““{8ὲγ ἡσυε τεοεϊοοὰ {κεν Γονναγὰ, δ 81} (ῃαὶ [μδγ ἐδ ὀχρϑεῖ, ενδῃ 
(16 Ῥγαΐδε οὗ γϑδη. "ὀ Καυΐῃ. σοιρδγε (ἰς. Τυες. 9, 46. ΜΙΝὶ φυϊάετα 
Ἰαυδαῦ!]οσα υἱεῖ ομπηΐα, φυξ δἰ μ νεηθϊαἰΐοηβ, οἵ .δηθ Ῥορθϊο 
[δβῖς διυηῖ,---0]10π|Ὲ (ΠεαίΓυτ νἱ γιατὶ σοηθολδθι 1 τηδρῚ5 εϑὶ. 

8, 4. ὅεε δομοεῖίρ. Αἄὐδρ. Ν. Τ. ν». 11. δῃηὰ Οδίδκεγ οὐ Αδίοη. ὅ, 
6. ᾿Ελεημοσύνη, ἴπε ρἰνιηρ οὗ (ἢν αἰτηβ. ᾿Εν τῷ κρυπτῷ. 80 {6 
Ἠδοῦτ. Ἵπο3, δ. 139,15. (ϑγωοῃ.) Ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ. ἘῸΓ 
βλεκ. τὰ ἐν κρυπτῷ) 885 99,23. (Κυΐη.) ᾿Αποδώσεε ἐν τῷ φανερῷ, 
““ Χ}}}} τονγαγὰ ἴ:6δ ΟΡεη)Υ, ἴω ἴδε δἰριῃς οὗἁὨ 8}} ;"" Ὠδρλεὶγ, ἰῃ 186 μτθὸ- 
ΒΟΏΟΘΕ οὗ Αδϑει δ ο του τυ 68 αἵ {86 ἀδγ οὔ υάρτηεης, Καΐη., ονν. 
δνοσ, υηδεγϑίδησθο ἰἴ οὗἩ ἐλὶξ ᾿1ἴδ 88 γγ6}} 88 {ῃς πεχῖ ; δηᾶ ἢθ οοσῃ- 
ΡδγῈΒ νεγ. 6. δῃὰ [λκὸ 14, 14. 

6. Ἐτγοπι οβίθηίδίοη ἰῃ αἰπι5 οὐν [ογὰ ρῥτγοσδθοθάβ ἰο οβίεπίδίϊοη ἰῃ 
Ῥτάψετν. '"ΓὮα ἔσῃ, ΟΥ ἔσεσθε, '8 ἴῃς ἔυϊυτα οἵὗἉ ἱπ)εποίϊοι, ““ δου τηυϑὶ 
Ὡοῖ δ6.᾽ “Ὅτι φιλοῦσι ἰδ ἴογ οἵ φιλοῦσι. ΑἸτποδῖ 4}1 (Π6 τεσεηϊ (ομ)- 
τηθηϊδίοῦβ Γοπύοῦ ἴΠ6 φιλοῦσι δοἰεπέ. Βυῖϊ ἴΠδὶ δαηβθ, [πουρἢ ἤγε- 
ᾳυεπῖ ἴη ἴΠ6 ΟἸϑβὶς δὶ νυγἴογβ, ἰ8 ὙΘΥῪ ΤΆΓΕΪΥ ἔουπα ἰη δογίρίυγο ; 
δηὰ [Π6 οοτπΊοη ἱπίογργείβι θη ἰδ ἴη6 τογα Ὡδίυγαὶ. [{ πτου]ὰ Ὀς 
1.55 οδ᾽εσοδοῖς ἴο υπἷῖς Ὀοΐδ. Ἐν ταὶς γωνέαιε, ἷ. 6. ΔΏΡΌΪΑΓ 
Ῥἶδοεβ ὑνῃεγα δἴγεεϊδ Ὀγδη ἢ ο᾿, 

γ7. μὴ βαττολογήσητε, δια., ““υδ6 Ὡοΐ ναΐῃ τερεῖ 08." 1 γε 
σοὨἤηα {{ΠἸδεῖνεϑ ἴο ὈΓΟΡΕΟΓ ὈΓΆΥ͂ΟΓ τηδῖϊοῦ (οὗ ψῃ]ο ἢ [ΠΟΓΘ ἅγὰ Ὀὰϊ 
ἴῆνοα τπΐηρ8), πᾶ ανοϊὰ ὑπ Ο ββΆΓῪ Γεροί ἸΟΏ8, ὯῸ ὈΓΔΥΕΥ οδη θὲ 
ἴοο ἰοηρ. Ὁγ. ὙΥίοῃοοῖ, 86]εςῖ ϑϑση. Νο. 4. ρ. 127. 1 νοιϊ]ὰ 
ὅογα αἀἴγεοῖ ἴῃς αἰϊεπίίοη οὗἁἨ ἴ[Πε σεδάδὺ ἴο δὴ δάιηϊγαῦ!ε Ὠίβοουγβε οὗ 
ὍὯγ. ϑου(ῇ (ου Εσςο]εβ. δ, 9.) δρὶπϑῖ Ἰοωρ' οχἰ ἸΏ ΡΟΓΑΣΥ ὈΓΆγεΓβ, νΟ]. 
ᾧ. Ρ. 81. ϑὅϑε6 αἷ8ο Ὦγ. Ρορῆδπι ἰῃ ἴος. 

᾿ς 9, πατὲρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, θευ5 ορίξιηα Μαχίτηο, ροΐεη- 
1 .δβἰ 6 εἴ ὈδηρῊἰβδῖτηθ. ᾿Αγιάϑειν Β'ρηΐβεβ ἴο νεπεγαίε, ωογεϊὲρ (85 
1 Ῥεῖ. 8, 18.), ἴκ6 τῆς ΗδὉ. ὩΣ, 18. 8, 18. [τ 18 οοη)οϊποὰ πιῖὴ 
μεγαλύνεσθαι, δοξάδεσθαι. Απάὰ ΟἾΙγ86. εχρδίηδ, ἁγιασθήτω Ὁγ 
δοξασθήτω. "“Ονομά σον, Τω. 80 ἴῃ ἔχ. 86, 48, ἁγίασω τὸ ὄνομά 
μου δῃὰ ἁγιασθάναι 8Γ6 ἱπίεΓοΠδηραα. 

10. ᾿Ελθέτω ἡ βασιλεία σον. Οη ἴἢ686 τογάϑ ἴ σδηηοί Ὀθπὶ τοῖδσ 
1π γεδδσ ἴο δὴ δαγηΐγαθϊα δεσῆοη οὗ Βρ. [ον 8, ἰῃ ἃ γεοθηῖ ρυὉ- 
᾿ἰοδίίοη οητ]οὰ, “4 ΕΟῸΓ ϑοσηιοηβ οὗ Ὦγ, Ταυγίοσ, Βρ. ον, ἃο.᾿" 

11], τὸν ἄρτον. Ἴδα ἴογῃ ἄρτος 8, ἴα ἴῃς Ηεῦ. ϑπῦ, 8 βερεσγοῖ 
οὔ ἀεησιΐηρ' ἕοοὰ οὗ ἐνουγ Κη, τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, ὕϑε8 
ᾧ, 16. ὅ5ε6 4 ββδ). 8, 29. Ῥγου. 19, 9. Ῥε. γ84, 1ὅ, Σήμερον τηὶϊρ 
ὈΘ ΘΧΡΙεββοᾶ ὈῪ ἃ 16 ΗεὈΓαϊβῃ), σήμερον σήμερον, ἰ. 6. (85 Κα 
ΘΧΡΓΈΒΘΕΒ 11) τὸ καθ᾽ ἡμέραν. (Καυίη.) 
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12. καί ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλῆήμάτα ἡμῶν. ᾿Οφειλήμα εἰρπ|868 αὶ ἀεδέ, 
δ 4͵50 δὴ οἵΐέποθ. ᾿Οφειλέτης ῬΤΟΡΟΙΥ δ᾽ 68 α ἀδόίογ, Οὐ οὔβ 
ὍΠΟ 18 Ὀουπά ἴο {Π6 ραγτηδθηίΐ οὗἨἉ πιοῦθῦ. 80 ἴπ6 Ηοῦ. 2Ὶ1Π δὶ ρῃὐῆθα 
ἴο οὐσε, δῃά ἴο δό α σἔππεν, 0ὁΠ6 ΨΟ, 88 ἴπ6 Οὐὑγθθ κα 84Υ, ὀφείλει δίκην, 
ΟΥ̓́, ἃ8 Π6 ,δἴἰη6, ραηαϑ ἀεδέῖ, ἱ, ὁ. ἔγοΟΙλ ΒΟΙΠῚ6 80 ἢ6 848 ρογρεϊταιοα. 
δες Ὦδη. Σ, 10. (Κυΐη.) ὅεε ἴθ Ὡϑία οὐ [λικα 18, 4. 

18. μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἷς πειρασμὸν. οναπῖη. (Δἴκ68 ἴΠ6 πέιρ. 
ἴὸ δἱρηην ἃ {γ18] οἱ νἱγίια ὈΥ δάἀνεγοιιγ, Βαῖ 1.19 δε 86, [πουρἢ ἰΐ 
ἐβ ἐγεχυδηΐ ἴῃ ἴΠ6 ΟἸαβϑῖσαὶ τυ γ8, βεϊ οι οὐουτβ ἴῃ ἴα ϑογριιγαὶ 
ΟὨδδ, ϑηἀ οαπποῖ Ὦδγα Ὀ6 ἰηϊεηἀοα, Τῆδ μῆγβαδ εἰσέρχεσθαι εἰς 
πειρασμὸν, Ἠοβοηῃ. ΟΌδεΓνα8, ΟΟΟΌΓΒ ἰπῆγα 926, 41, Απηὰ δα (δἴκοβ 
τοῦ ποηνροῦ ἴο ἀξηοῖα δανογβιν δηα οΔἰ τη Υ οὗ Ὄνου κίηὰ. Βαϊ 
ΒτοΔΪΥ ῬΥεεγδΌ]6, 1 (ὨΪ ΗΚ, 18 [ἢ6 8656 ουΐΐ, Σ 6, σἷοθ δηὰ δὲ, νυῃἱο ἢ 
8 δυρρογίεα Ὁγ [διρ6 οὐ 2ο}., νο]. 8, 442. ὙΠ ἀοχοίορΎ ὅτι 
σον ἐστιν ἡ βασιλεία----ἀμὴν, δ Τεὐεοίοα ὈΥ δἰπγοδῖ 81] οΥΕἾΟΒ. 88 ἃ 
δρυγίουβ βἀ αἰτοη. Ἐογ ἰμουρὴ τ ἢα8 οἶδβοα ἰὴ δἰ πηοϑί 8}} τῆ. Μ595., 
γεῖ 1 1ἴ6 ηοῖ οαπά ἴῃ Οτίρεη, ΝΝγβϑθηθ, Ογτ!, Μίαχ., δηὰ οἵἴεν 8ῃ- 
[ἰεπὶ Οτεεῖς ΒΔίμεγ8, το ρτοίδϑβθα ν θυρ δίῃ {πὸ 1,ΟὙ᾽ δ ὑγΑυ ον, δηὰ 
ἦς ἰδ οὐγί(ἰοἀ ὮΥ 41} [πε [Διὰ Ἐδίποσβ. [{ 6 ἰηἀεσά τὐὐπὰ ἴη ἴἢ6 
[Ὦγοο ϑυγίας νεγδβίοηβ, (6 ἘΕ ορὶς, Αστηθηΐδη, δά ΘΟ] ἶσ Ομ 65, 
1Π6 Οομϑῖϊϊ. Αρ., δὰ Οἰγγβ. Βυῖ, 85 τοῦ, ἰὴ Οοτητηθπίδι, Οὐ, 
δὰ ἢ. 1. οὔϑογνυεθ, ἤοηδ οὗ ἰπδ86 δυι που 68, ϑχοθριηρ [Π8 ϑ5γΧγ186 
ῬΡεβοβίζο, νυν ὶ}} ῥγονα 18 σαιϑα ἴο αν οχἰβιεὰ Ὀείογθ (ῃ6 ἔουσίῃ 
οορἴΣΥ. [ὃ ΒΕΓΕΪΌΓΕ ἀρτοὰ τ] [Π6 Ἰεαγηδαὰ (ομημηθηίΐαίοῦ ἴπδῖ [ἢ 8 
ἀοχοϊοργ ννδϑ, ἰὰ ἴθ ΤΟυγἢ οϑηίισυ, ἰηϊγοάἀαςοᾶ ἰηΐο [ἢ 6 πηδηι- 
δου ρ ἔγοιυ ἴδ ᾿ἀγρίε8, ννίο δαάδα Ὀοΐ ἰο ἴῃ6 ργεϑθηῖ δηά 
ΟΥΠΟΓ ΤΌΓΙΩΒ Οὗ ρΓΑΥΕΓΒ βοτηθίϊ πη868 (8 δηα δογηδί πγῈ9 ΟἴΠΟΓ υἱ τ ΑΓ 
ἀοχοϊορίεθ. [{ 18. ννε]] οὔβογνοὰ Ὀγ Ἐσβϑϑῆμ)., ἴπαὶ 1 1Ππ6 ἀΟΧΟΙΟΡΎ 
6 τεραγάθα Ὡοϊ 88 ἃ ρατί οὔ [6 ῥγαγδγ, Ὀᾳϊ δὴ δρρεηάϊχ, οσ δηϊΐ- 
ῬΒοηΐα, ργοπουπορα ὈΥ ἴΠ6 ρεορίθ5), ἴῃ ΔΉΒΌΥΕΓ ἴο {[Π6 ργὶθδϑῖ, ννῆο δοηβ 
Τερεδιδὰ {6 ῬΓΑγοῦ 1ἰϑεϊ ἢ, 4}} 18 ρ᾽αἷη, δβηὰ Μὲ 866 {Π|6 ὕεβϑοῇ [ὉΓΣ ἱΐβ 
θοΐηρ; βαἀεά, 

ΤΠε ἀπιεη Ὲ6 ἴΠ 6 ΓΕΡΌΪΑΓ σοΟὨο] υδίοη οὗ 411 {Ππ ἀπ θη ργάυοῦϑ, 
14, 15, Ἀδροδίθα νυ ὑγεῦὰ ἴΠ6 αἰδοῖ ρ 68 δηὰ ἔο! ]οννοῦγθ οὐ “26909, 

ἩἾΟ, ἴῃ ρῥτγοίεβϑιηρ δηὰ μτγοραραίΐπρ (ἢς αἰνίηα ἀοοίτπα, παὰ ἴο 
διϊδίδίη ᾿ἰγου Ὁ] 65 δηἀ ρεγβεουτ 8 οΟὗἁὨ νπγίουβ Κἰπάϑ9, Ἔθχῃογίεα ὃὈγ {παῖς 
ἩΜαβίοσ (ὁ τϑεκηεδϑθ, δηὰ ἴΠ6 ουϊκἰναϊΐοη Οὗ ρμεδοθ δηὰ σομοοχζά. 
ΤὮσϑε νἱγίι!οϑ 6 λέγ που οβίοβ ; δὰ ἴὺ τῇδε ἴπε δχῃογίαζίοη ἴῃ 6 
ΤΟΤΕ ἱπργεδοῖνθ, ἢ6, αἴτος (ἢ ΗδΌΓΟΥ πιθῆηοῦ (88 18. 38,1, 8, 9. 
δεν, 49, 11. Ὀδυῖ. 9. 7.), ΟΧΡΓΟ8668 {Π6 β8πι16 ἰῃΐηρ' ὈΟΙῺ ΔΗΙΓιηδιί νοεῖν 
δηὰ περαιίνοῖγ. ὙΠῺ (Π6 ϑεηςπιεηϊ τηδὺ ὑὕε οσοϊῃηραγοὰ 8:11, 98, 2. 
ἄφες ἀδίκημα τῷ πλησίον σον, καὶ τότε δεηθέντος σου αἱ ἁμαρτίαι 
σον, μυθήσονται. (Κυΐη.) Ἐτί2. σοιηραγεδ Ρ]υΐ, 2. Ρ. 16. Ε, μηδὲ---- 
ἡμεῖς οὖν τὴν ποιητικὴν ἡμερίδα τῶν μουσῶν ἐκκόπτωμεν καὶ ἀφανί- 
ὥωμεν. ὙΔῺΪ ἀπά αίογ ἴαΚα τοῖς ἀνθρώποις ἔοῦ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 
Το σῇ οῖ ΕΓ 256 ἴα Καθ ἃ ποῖ {1} ἑουπἀδὰ οχοερίίοη, Ηδ τὨΐηκο 
τπαῖ ἴῃ οαϑο ᾿ἰΐα ἴδ ργεβοηΐ φαένεσθαι τῇμδι Ὁδ ἴα ΚΘῊ 886 ἃ 0 [66}]8 
νεσὺ : δῃὰ ἢθ τοραγὰβ ἴῃ6 ἀδίϊνε Ὠδῦα 88 ἃ ἀβίίνιι" οοπιηοαϊ. [Ιἢ 
(9, Ππονονον, Ἦδ Β6ΘΠ8 ὉΠ6ΘΙῚ 8 πιίϑίακο. Τῆο ὀδίϊνα ἰ8 ὮΕΙῸ, 88 
οἴϊθῃ, [ὉΓ δὴ δοσυβαῖϊνε, τὶ ἢ ἃ Ῥγεροδι ἰοῦ, ἱ. 6. τοῖς ἀνθρώποις ἔργ 
εἰς τοὺς ἀνθρώπονς. ὮΪΟΝ πηοάθ, δἀηὰ (᾿ξ πιϊα]ς ἔοσγῃ οὗ φαίνεσ- 
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θαι, 18 σοηβιτηοὰ ὉΥ Ατίδίορι. ἤδη. 1068. πρῶτον μὲν τοὺς βασε- 
λεύοντας ῥάκι ἀμπίσχων, ἵν᾽ ἐλεεινοὶ τοῖς ἀνθρώποις φαίνοντ᾽ εἶναε, 
νυ] ζο φαένωντ. 

17. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαι σον τὴν κεφαλὴν, καὶ τὸ πρόσωπόν 
σου νίψαι. ““Ὧο γου (84γ5 ἴῃς [,ογ) δεῖ [6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ραγὶ ἴο ἴμοδα 
ἀἰβϑθι Ὁ! εγθ, δηὰ ΜΘΔΓ ἴπ 6 Δρρδάγαποθ οὗ Ομ6 γο)οϊοϊρ,, ΟΓΥ Ψὴο 158 
δρουϊ ἴο δ8ϊῖ1 ἀοτννῃ ἴο ἃ Ὀδῃᾳυοί." ΕῸΓ βϑυςοῇ, 88 τγὲ Βηά ἔγοιῃ ἴῃ 6 
ΟἸ« 'Γεδιδιηθηῖ (866 ὦ 88π). 1 ὁ, 20. δπὰ 14, 4.), υβϑοὰ ἴο δποίϊηϊ ᾿πδῖ- 
86|νε9. ὅε} ἢὲ ἔσο ἂρ. 0, Απά (δῖ ϑιιοῇ ἰ8 ἴῃς ουδίοπ ἴο [ἢ 5 
ἀδΥ ἴῃ {6 Εαβὶ, 18 ἰεβίιβεαὰ Ὀγ ἴγανθῖϊοσθ. ὅ66 Ηδγηλοῦ, . 

18. τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ἐτί(Σϑο 6 ἤΟΓῈ δία 069 δὲ {πε γος, 
νυ Ὠϊοἢ Πα τνου]ὰ οσδποοῖ, γγαγε ἔπ γα ΠΥ δυῖπογίίγ. [ΙΓ τεϊδϊηθὰ, ἢα 
τη Κ8 ἰἴ τηυδὶ Ὀ6 τεΐογγοα ἴο δὴ εἰ} 0518 οὗ νηστεύειν, ἰΔκ6η ἴσχοι ἴΠ6 
Ρτεοθάϊηρ; νηστεύων. Βυΐ {Π|8 ἰδ ὨδΙΒἢ πὰ ᾿πδάηι 851 016, ΤῊΘ 
ἴἔγιια 6} ρ5819 19 ὄντι, αηὰ ἴΠ6 δεῆβϑε ἴπδῆσα αγιβιηρ; 5 80 6ΕΠππ᾿ ΘΓ ἀρ. 
ΕἴηδΠγ, ἰἢ6 σοπο]υάϊηρ; ννογὰβ οὗ ἴΠ6 νοῦβθ, ἢ] ἢ ἀγα σδηοοϊϊεὰ ὈΥ 
τηοδϑὶ οτἰςβ, αὐτὰ, 1 τὐΐηκ, στρ γ ἀείεπάοθαά Ὁγ ΕτὶῖΖ. δι ργα, τέσ. 4. 
Ηδ 7υ61}γ σαργαβθηίβ ἴῃ οὔ (ἰςβ, ἰῃ τ 8 δηὰ δυο Π|Κ6 σ8568, 85 “ ἴῃ- 
δ υδ Ὁ 119 ἱπηραίοηἴα8 ;" ὙΠΟ ΒΌΓΟΙΥ, 88 ΔΓ 85 σΟΠΟΟΓΏ5 ἴΠ6 
Οτγίθηϊαὶ δηὰ ἰάϊοιϊ 4] 81}}6, 18. ΥΟΣῪ ὉΠΟΓΙςΔ]. ͵ 

19. Ῥαβδίηρ ἢονν ἴσ δηοίπον βυδ]εςῖ, (Ποιιρἢ ᾿ητἰπιαῖεϊγ σοπηεοϊοά 
ΠῚ (6 ργθοδαϊηρ, νοῦ. 19--94., ἢ6 χμογίθ ἢ]8 αἰβοῖρ]ε8 ἴο ἂχ 
{πεῖν δβξοι !οἢ8 Οὐ Ὦδανθην γαῖ μοῦ [Δ δα ἷν (ΠἰηρΒ ; οτορϊογίηρ 
ἔννο γριπγεηΐδϑ, ὨΔΏΔΕΪΥ, ἴπαῖ ὨδάνθηἹν σοοαβ 816 ἔτ ἰο Ὀ6 ργεΐεστεα 
Ὀεΐογο βαγί ΠΥ ΟἾ 69, νῸΓ. 19 ἃ 20, δῃἀ δηχίουβ σᾶγα δῦοιυῖΐ 1116 Ἰαϊίος 
15 00} 18), νϑσ. 26. βεᾳ. (Ετ᾽ 2.) 

[1 Πὲ5 ὕδεὴ ἀουδίοε ννῃαϊ (Πς Ἐνδηρε ] ]8ῖ τηδδηῖϊ ὮΥ θησ. ϑοπια 
ΔΎ, ϑίαοἶϑβ, ΟΥ ἤξαρς οΓ σοσπ. ΟἸΠΟΣΒ, ϑέοτοβ οὐ υδείπιοηίς ; οἴ 6 Γ5, 
Ὀαρδ οὗἁ ΠΙΟΏΘΥ͂, ΟΣ ρ᾽δοΐουβ τηεῖαὶθ. Εδοϊὶ οἵ νυ ἢ! ἢ ϑιροἰβοιϊ! ΟὨΒ 18 
ΒρΡΡογίθα ὈΥ̓͂ ἀχϑρ]ε5. Απὰ ᾿ἔ δὴν ραγίϊουϊαῦ δογί οὗ νγεδὶ ἢ νυ γα 
Ἰηϊοηαει, [ἴ νου] δθθηλ ἴο δε νεβίπιθηΐβ, βίηςς πιοίῆς ἀγα 7υ8ῖ δῇϊογ 
τηρητοηοά. ὃδς6ε (διηρῦ., νο οὔβογνεβ (παῖ 1ϊ νν8 ουϑί ΟΠΔΓΥ ἴον 
16 ορυ!οηΐ πῃ Αϑϊδ(ΐς σου Γῖ68, ὑνογα {πεῖν [δ ϑ 08 ἰῃ ἀγθ88 'νε σα 
ποῖ ἡποϊυατίηρ; 16 οἵὐιγθ, ἴο ἢν γαροϑιϊαγιθ8 [11] οὗ γος ἢ δῃπὰ βρίἰθῆ- 
αἰὰ ἀρμᾶγο}." Βῖ 48 ἴϊια πηοϑσῖ Θχίθηβί να δθῆ96 ΔΩΥ ὙΟΓγά νν»}}} θδαΓ 
͵ἷ8 Εἰδθννῇογα ἰῃ ϑογρίῃγα ἴΠ6 {γασβί, 980 1ἴ 16, 1 σοηρσεῖνα, λέγε; δηὰᾶ 
[ἄἀρτεὰ νἱτἢ Κυρῖο, Κυΐῃ., δηὰ Ετί(Ζ., (Παϊ ννα ἃγα ἴο υμάεγοιδπὰ 
Βοοάβ δηὰ ννεδ! ἢ οὗ νυβαίθνοσ Κι πὰ (80 ἢ 88. 18 δβίογοα ι}ρ). Απά 90 
186 ἴεγτλ ννὰ8 ἰδ θὴ ὈΥ ΟἾγγ8. δηὰ Ἐς Πγπμ»ῖιι8, ἴΠ6 Ἰδιοσ οὗὨ Μ᾿ ΟΣ, 
ΔΙ͂ΟΣ [Ππ|8 ἰΓδοίηρ ἴπ6 σοππηοχίοη : ̓Εκβαλὼν δὲ ἤδη τῆς κενοδοξίας 
νόσημα, λοιπὸν εὐκαίρως περὶ ἀκτημοσύνης νομοθετεῖ" καὶ γὰρ οὐδὲν 
οὕτω παρασκενάξει χρημάτων ἐρᾷν, ὡς ἡ κενοδοξία" ἢ (ἢ 6 88 πη6 
βοοά ἰδϑίε σεηλαγίϑ : ̓Επεὶ δὲ οὐκ ἦν εὐπαράδεκτον, τὸ ἀθρόον πα- 
ραινέσαι περὶ τῆς ὑπεροψίας τῶν χρημάτων», σοφώτατα κατέμερισε 
τὸν περὶ ταύτης λόγον, καὶ πρῶτον μὲν εἶπε᾽ μακάριοι οἱ ἐλεήμονες" 
ἔπειτα' ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκω σον εἴτα" ἐὰν τις σοι θέλει κριθῆναε, 
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, δὸς αὑτῷ και τὸ ἱματιον" τελενταῖον δὲ, 
τὸ μεῖθον ἐκείνων πάντων ἐπήγαγεν. Ιη ογέήοεγ (Ευὐϊῆγαι. σοητ 165) 
ΤΩΟΓΕ Θαϑιὶν ἴο μοΐϑυδας (Πδιη, ἢ6 δίιονβ ἴΠ6 1}} εβδβοεΐ οὗ ἰγεαβυγίηρ 
ἂΡ οἡ δαγίῃ, δηὰ ἴῃς θεηθῆϊς οὗἉ [γδαβαγηρ ἂρ ἴῃ ποανθη. ΕἾΙΖ. τ Κὸ5 
ἴι6 ἐπὶ τῆς γῆς, ἴο 6 Ο] 56} ν οοπηθδοίεα ἢ θησαυρίξετε, δά 
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νουϊὰ γΓαηάογ : ΠΟ] ἴα ἴῃ τογγὰ Ορα5 σΟΏρΈΓΕσΘ. Βιυιῖ (ἢ͵8 18 ΘΟ ΓΆΓΥ 
ἴο 1Π6 ορίπὶοῦ οὗ ἴπθ δη(ἰθηἴ5 δηᾶ τηοϑῖ τηούθγῃ8, ἃηὰ ἰησοπείϑίθηϊς 
ὙΠ τἢ6 δη ἐπ οι1ς8] οἴδυδα ἐν τῷ οὐρανῷ. 11 18 ϑίγδηρε ἴῃ (οι- 
Τηθηςδῖο 8 δῃουϊὰ ηοὶ ἢανα βεεη πὶ ἐπὶ τῆς γῆς, Δηα ἐν τῷ οὐρανῷ, 
Ὅ͵.Ὲ ἴο Ὀ6 ἴδκοϑη δ8 ααἰΐυὶ οοπιπιοαὶ, ΟΥ εἰς τὴν γῆν, 8πἀ εἰς τὸν οὐρα- 
νὸν, ἴο 6 ἴδκδη ἴῃ ἴΠ6 86η56, ὕογ δατίἠϊψ ιδε5, ζοὸτ ὑεαυεηῖψ ιδοὲ απὰ 
δεπεβίϑ. 80 Ἑυϊῆγιῃ. ἴο ἴῃ6 αυεδίίοη, πῶς θησαυρίξονται ἐν τῷ 
οὐρανῷ, ΘΏΒνΥΕΓΒ: ἐν τῷ ταμιεύεσθαι ἐκεῖ τὰς ἀντιδόσεις τούτων καὶ 
τὰς ἀμοιβὰς, αἴ συλλεγόμεναι καὶ θησαυριξόμεναι φυλάττονται 
ἀσφαλῶς. 

19. ὅπου σῆς καὶ βρῶσις. ΤὨΪδ8 18 τεραγάδα Ὦν (ἰαϑαυδ., Βοοδατγῖ, 
Ῥγῖς., δηὰ οἴῇεσβ, 88 8ὴ πμεηάϊδι 8 ἔῸΓ σῆς βρώσκουσα. 856 7αγη68 
δ, ὦ. Βυϊῖ {Πἰ8, Ε]8η. αηὰ Κυΐη. 8840, 8 τεδιιθα ὈΥ νοῦ. 20. οὔτε σῆς 
οὔτε βρῶσις. 1 πουρὴ ΕτὶῖΖ. ννου]ὰ ονεγῖυγη ἴΠ6 ΟὈ]δοιίοη ὈΥ (Π 6 
0.86 οὗ οὕτε---οὔτε ἴῃ Τιυογά, δ, 111. ὙΜΗΐοἢ, πόνγενει, 866 Π|8 ἴοο 
Τεβηρά, 88 δὰ α͵βδο δοῖῃηβ οἱ εὺ ἀϊβιὶ ποῖ Οἢ8 νυῃίοἢ Πα ἴῃ 6 η πγ8 Κ68. 
ΤΠ 86 ηβε 8 οἰδβαᾶσ. Αϑ ἴο βρῶσις, ἴ οδηποῖ δρτεα νἱτἢ Κυΐη., [Πδῖ ἰῖ 
ϑίρη  ῆε9 ἴΠ6 οογπτισογῆι; δηὰ τπουρἢ ἢς ἀείοηαϑ (ἢ ϊ89 ἔγοπι Μα]. 8, 
11. ϑερί., γεῖ δες ΕΓΖ. ΟἸΠΟΓΒ τηάἀεγοίδηά ἰὶ οὗ (Π6 τηδέ ὁ πιείαϊξ. 
Βαυῖ ργεοίουβ πιοίαἶθ ἀγὰ 1{{|16 114 0]6 ἴο Γιιϑῖ, ΠΟΣ ἰ8 (ΠεὶΓ υἱγῖυς 
αϑεοϊοά ἰπογοῦγ. Τ])ιῈ τηοϑὲ Ὄχίθηβίνα βθη88 18, 1 οομοεῖνθ, ἤΘΓΟ, 88 
οἴϊεη, (6 ἰτυεοῖ. Απὰ 1] ἀρτεὸ υνἱἱ ΟἾΓΥ8. δηὰ Ελιἤγη., οὗἁὨ ἰΐ6 
δηκ6ηἴ8, δηὰ, οὗ ἴπ6 πιοήάογηβ, ΕἸὶῖΖ,, ἴῃ τἰακίηρ [1 οὗ (ἢδϊ ουγγυρίίοη 
ἴο ὙΠΟ μκοοαθ οὗὁἨ δνεγγ Κἰπὰ ἃγὰ βϑυῦ)εςῖ, 850 Εὐυϊῃγηι. : ἐστι δὲ 
σῆς μὲν ὁ ἐγγεννώμενος πολλοῖς τῶν χρημάτων σκώληξ' βρῶσις δὲ, 
ἡ σῆψις καὶ ἴωσις καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν τοιαύτη διαφθοράᾳ. Τῇ σῆς ἰ58 {Ππ6 
Ηδῦγ. Ὁ. Αμπά 90 ἰΐ ͵8 γεηάδεγρὰ ἴῃ 18. 51, 8.. υυΐϊ Ὀγ ὩΡ ἰη Ζοῦ 
4, 19. 47, 18. ἴϊ 16 νϑΥῪ ργοῦδθ]α {μαὶ δι, ὅδηγθθ (5, 2.) διδὰ {8 
ΨΕΙΎ ΡᾶβδᾶρῈ ἴῃ πιϊπὰ. : 

Αἱ οὗ διορύσσουσι, ἸΧαΐη. (ΠῖηΚ8 ἴΠΕΓΕ 18. 8Δηῃ 6]}}ρ5818 οὗὨ οἰκέας, ΟΥ̓ 
ΓΑΙ ΠΟΥ τοίχους. Βυῖ (πουρἢ δυο ὈΓρ]αγδά νναγα υ808}}Ὁ αἰδεοιοὰ 
Ὀγ ἐϊρρίηρ, τὨγοισ ἢ ἴπ6 νγ8}}, γεῖ δύο ἢ} νγὰ8 ποῖ δἰνγαγβ ἴδ 6886 ; 
δηά ἴδι8 ἴπ6 δῦ ΤΏΔΥῪ ΠΊθΔ ὯῸ τΏΟΓ6 ἴδῃ λομδε-ὁγοακὶπρ ὙΠ ἢ 
18, ὙνΒϊοὮ ΟἿΪΥ ᾿πηρ]168 ἃ ἔογο]6 δηΐγϑησα Ὁγ ὀγεακὶηρ ἱπ βοιηδ- 
ΠοΓΟ, Α δἰτηΐϊαγ 86 οὗὨ διορ. 5 δαάυοο ὃὉγ Κιυΐηῃ. ἔτοτῃη Ατγίϑί. 
ψ6βΡ. 8369. 

41. ὅπου γὰρ ὁ θεσαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδὶα ὑμῶν. 
ἘγΊ2. ἴγαοοϑ ἴῃς οοπμησχίοη ἴῃ 8: “ 1 ννὰϑ ποῖ ἔογ ποίῃϊηρ ἴδ 1 
λυϑῖ ροϊηϊεοα οὐἱΐ ννῆδῖ (γΓὰ6 γο 68 αι ; ἰΐ ννὰ8 ἴο Ὄχοίί γοὺ ἴο 866 ἷ 
δἴζογ ἰἤθπι; ζογ τοὐεγεο, ἃς. Ἐλιἤγῃ. [ἢ 15: ““Ηδ6 πηϑϑηβ {παῖ [Γ᾽ (18 
θὲ ποέ ἴῃ (886, γεῖ ὑγῇθγα ἃ Δ 8 ἰΓΘΔϑΌΓΟ 18, [ΠΘΓΘ ν}}}} ἢ18 ἤοαγί 
δ «380. Α ΠΟ 81}8]} ᾿Π)ΌΓΥ ἴο ἴῃ 800] ἴον ἰῃς (Πἰκίηρ; ρατγί ἰο θ6 
πιδ1]εἋ6 ἀονῃ ἴο δαυῖ ΠΥ ἰγέθϑυτγε, ἰῃ δηκίουϑ οοηϊγίναησα [ὉΓ 118 ρΓ6- 
δβοσυδίίοῃ, δηα 80 δηϑίανθα Ὀγ ἴΠε ἰὐγΓάΠΥ οὗ ἈνΔΓΟα 89 ἴ0ὼ Ὀ6 ὑπ] 6 
ἴο ἄννε}} οὐ δὴγ οἵδπον οὐ)εοῖ."" ἘΠΊ ΠΟΓ οὗ ἴἢ686 τηοᾶ 68 ΓΏΔΥ ὃ6 αἀ- 
“Ῥηϊ(εὦ. ΤῊ νογάβ ἤανε ἴῃ 6 δἷγ οὗ δὴ δάδρε. ' 

ῷῷ, 25. ὁ λύχνος τοῦ σώματος, δο. Τηε οοηποχίοῃ ἤδγα ἰ8 βαϊά, 
7 Κυίη., ἴο Ὀ6 νΕΥῪ ἰαχ; δηὰ 8 {πη Κ8 ἴπ6 βϑθηίθησα τῦᾶϑ ὕγο- 
ὩὨοιιησοά αἵ 8οῃη6 Οἵα [ἰπηθ, δις. Βυῖ 1 8 ἸΠΏΘΟΘΒΒΒΓΥ ἴ0 δΌΡΡΟΒα 
παῖ, δη ἢΐ8 ποϊοη Οὗ α΄ φποπιοίορία, ἴτοτη ννῆϊο ἢ ἴῃη6 Ενδηρε] δῖ8 
ἀγδνν ἰῃ ΟΟΙΠΠΊΟΏ, δ ἃ 126 ΓῈ ἴδῃου, ἀδνοίὰ οὗἉ ργοοῦ, δηά Ὠὶρἷγ οὔ- 
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ἡνοιϊίοηαθῖς. μὲ οοηπεχίοῃ ἰ5 ν ]} ἰγαοϑὰ ὃγ ΟἿ ση. δὰ Ει» 
γα.» ἔο! ] οννϑὰ ὃν Οἰολσίιιθ, ἔγομι ννῆοηι ΕἼΖ. (μι οοηῃεοίδ δηά 
εχρίαίῃθ ἴῃς δεηΐθῃοθ : Να οριηδῃηΐ, ρασγυῶλ γφίεστε, ηὺ0 ἰηοὶὶν 
Ὠδίυπι ροΓ88 δηϊηουΏ, 11 δἴγζαγα σοῦ ἰδ τηϑλοζθ) αἰΐτδ τηϊμοσὶο 
βἰσαλ τυάΐηθ. ἰλιρε ΘΟΥΡΟΓΙδ εδὶ Οοοἶλ8, 410 ἰηΐερτο ἰυἰχ μὸσ 
ἰοΐυπλ σογρυδ ἔνθα δεῖ, ᾿εδείδίο οουίτα, ᾿απλίηα οογρμβ φομίϊηυο 
οδγεῖ. Ουδηίῶϑ )Δὶ σε δε8 (6 Όγαβ, υὐδἱ ᾿ἴᾳχ Ὠοιμὶῃὶ Δ Ὀϊ8 5 ἰ 
(οροῦσϑϑδ νογιλξ ὃ (1. 6. δὶ Ὡ)6 8, αιϊᾶτα σαγυι ἀἰνίδγυτω βίμἀΐο δσρο- 
ἴατῃ Ἰυοἱ τοςιὰ σοιραγοθ, σογιπὶ ἰογτεϑίγιπλ ουρϊαἰϊαίε οὐβουγείαν ὃ) 

44. οὐδεὶς δύναται, διέ. ΤὮδ Θσομησχίοῃ ͵8 ἴῃυ.8 ἰτβοθα ὃγ ΕΓΖ. ε 
Νδοὺ "Π1υὰ σοηίτα ἀϊοδ8, ροδϑε ἔθ γϑῦιυβ Ἔχίθγηΐβ ἸΏ ΠίΆτα ὩοῺ ἀδρορὶῖο 
ομοὶ θεὶ ἀῶοσθ. Νϑῖῃ νδἱεῖ σεριΐα, φυοὰ ἀϊοῦυ5 Ἰηδογνῖγα ἀοκηῖ- 
Ἀἷδ πουχϊηὶ ᾿ἰἰοεῖ, ΤῊΪ6 βεηίθηος δἷδοὸ 6 δνυϊάθηι!}ῇ δάαρίαὶ. Ἐτὶ(Ζ, 
(ὐἰρίμν, 1 (λΏΚ,) τε ϑθοῖθ ἴα ἐναντ. ἐπιγ. οὗ Ευίηγη., δ9 Ὀεϊηρ' 
ἐτορ Ἰοα ἰῃ δυσί κυρίοις. Ἦπ οοτηρατεβ ον. Οὐ, Φῷ, 17. δηὰ ἰμοίδῃ 
Ἴοχ. (. 58. παῦε ἄλλον με ποιῶν σεαντοῦ, ὑπὲρ ἑαυτοῦ γὰρ ἔτραττε 
μέρος ὄν τοῦ ὅλον εὖ πάσχοντος. Ηδ αἴδο ἀδηΐε8 {πᾶς ἴμοζὰ ἱδ βῺν 
6} ρμεῖ8 οὗ ὥστερ δῃὰ οὕτως, διο. Απὰ 6 φαϊί8 ἣ τοῦ ἑνὸς, ἔτοσῃ 
Οἴνγγο. δρὰ οὔα Μϑ.; τεηδογίηρ, τὴ Εγδδιιδ δηα Βοζᾷ, “" δικ 
δυμὶ ἀπδηὶ ἐἑίμηι Βρεγηεῖ, δ]ἴοσι τι οσυγαῦϊϊ, φοΐ ἐἐεη μπὲ ουγοῦϊκ, 
Εἴ αἰϊδσιλ ϑρθγῃθῖ. Δηά οογίδί ]ν (Ὠΐ8 θθῇδβθ γϑᾷιῖγαβ ἴδ ἀγίζοἱα, 

Βγ Μαμωνᾶε, ΜὨϊοΝ 18 ἴῃς ΟΠ] άος Μαηιοπα (ἰ. ε. ΡΙαἴμρ, (Π6 σοὰ 
ΟΥὗἨ 68 1{}}}, Οτεοϊοϑά, :ἱ8 τλθβηῖ γίοδεε, Θ ἢ ὑρεϊηρ;, ᾿ς ΒΥ ΟἴοΣ 
ὨοΟλΏ3, ΡεΓϑουϊβεα. 

45. ΤῊ ἔογωυ]α διὰ τοῦτο ἴθ (Β 18 Ἔχρτγοδδοὰ Ὁ Εσὶ(Ζ. : ““ αυΐδ αἱ- 
ἰφγυῖγι ἰδηίμη, δυϊ δο, φἰ Ρ]αίο ἰηδοσνίγα ροϊθϑίϊθ, Ὡθς να]οὶ οὉὗ- 
)εςῖίο ϑϑυδ, φᾳυὶ υἱτίυδαυς δ δοάξφῃλ νοϊαπίαι! δαςἰδἤεσὶ ροθθα αγὸὶ- 
ἵγείὰγ (νυν. 24.), πο]! Μαεοηδὸ οὐὔϑεαι}" ΑἸ δα οἰΐεβ ἔγοῃχλ 
ΟἾΓΥ5. : διὰ τοῦτο, οἷον, τὸ τῆς θημίας ἄφατον" δὶ ΤὨΘΟΡὮΙ. : διὰ 
τοῦτο; οἷον, διὰ τὸ ἀπὸ θεοῦ ἐκβάλλεσθαι ὑπὸ τῶν χρημάτων; Με- 
ριμνᾶν ἀοεδ πο, 88 υΐη. (Ὠϊη}8, οΥὨἁ 186} δἰ βΠ μῸ τόσο ἤδη 
φροντίξειν δῃ ξητεῖν, Ὀιΐϊ αἰνψαγα, δ υδϑοὰ νὴ ἢ ργοργιείγ, ἀ6- 
“Ὠοῖε68 ἴο ἰδἴκ6 ργεαῖ οδγθ, ἴο ἴβοϊ δοχίεἰγν αῃὰ βοϊοἰὰφ. [τ ἴδ ϑερῖ. 
1 δον ΙΒ ἴο ἴμα Ηοὃ. ΠῚ, τυ οὐ ψιιμουΐ ὃ, νυ αἰςο ἢ σΟΣτοΒρΟηα9 ἴο 
[6 περὶ. Τῆυδ Ὠεγα οἰιΠῈῚ ἐπὶ ΟΓ περὶ τηιδῖ Ὀ6 δ ρρ Θα. 

45. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖον, ἃς. ΟἼΓΥ58. δΔηα οΟἴΠοΓΒ μαναὰ γΜ6}} βθδῇ 
{πδι τῇ 8 18 δΔαυϊναϊεηῖ ἴο, ““ 1 Οοἀ Παϊῃ ρίνεῃ 8 ἴῃς στοδίεσ ριι οὗ 
18 δῃὰ ἃ Ὀράγ, δ νὉ}}} ποῖ ἀθὴγν ω8 [6 1688: οὔθ οὗ ἐορὰ δοὰ 
καϊιαθηϊ, (0 δυρρογί 6 ἔοστροῦ." ΟἿ (8 ϑϑῆθε οὗ μεριμν. 566 {86 
Ἔχοοιϊεηΐϊ ποία οὗ Οδιῃρῦε!!, οἵὗἨ Ὑμ ἢ ἴπὰ ξοϊ]ονίηρ᾽ ἀγα 86 οἰϊεῖ 
ΧΟΙΏΔΓΚΘ “ΤῊΣ ρὮγαθα ννου]ὰ ἤανα Ὀδθη θδίίοῦ γτοηἀογοὰ, 6 απτὶομΣ 
αὐομὲ ποίῥιὶπρ; ἴογ, ἀουβ]688, νγα ουρῶς οὶ ἴο Ὀ6 οατθῖθβ8 δὐουΐ 
ὙΏΔίΟΝΟΓ 18 ΨΨΟΓ(ΠΥ ἰο ὃ ἴῃς 8ι0]εοὶ οὗ ἃ χεηιιοδὶ ἰο αοά. Τὸ ἑαζε 
πὸ ἰλοιιρῆξ ἀὐουϊ τννῦδί ΘΟΏΟΘΟΓ8 ΟΌΥ οὐ βυρροῦγί, δηὰ ἴδ βδυρροσί 
οὗ ἰμοθε γῆο ἀδθρεηὰ ᾿ροη 8, ψουϊὰ ᾿πεονἱϊα Υ Ῥγοτα ἴΠ6 ϑουγοβ οὗ 
{παῖ ἱτηρτγονίάδηος δηᾶ ἰῃβοίίου, τ ἢ ἀγο, ἰὴ ἴῃς Νοῖν Τοβίβαιθῃϊξ, 
Ὀταηάεὰ 88 οὔ αληαὶ ἰῇ ἃ ὑοῦ Ὠϊρῃ ἀορτεα; δεὲ 1 Τίμι. 5, 8. 
ᾧ Τἤεβ8. 3,38. ΤΏΘΓΕ 18 ποῖ ΟὨΪΥ δὴ δρραγεηΐ, θυὶϊ ἃ γᾶ] οομίγα- 
ἀϊοϊίοη ἰῃ 86 Αροβθὶ θ᾽ 8 βαῃἀτηθηίθ (0 οὐἱν 1 οτά 8 ὑγθοαρῖβ, 89 {πο 
ἌΡΡΘΔΆΓ 'πη (6 δομη ΠΟ νϑγβίοῃ, Ὀὰ( μοὶ (μ6 βμβάον οἵ ἃ Γορυβηθηθα 
ἴο (Πθ 88 δχργϑϑϑο Ὦγ ἴὄῃ6 Ενδηρε δῖ. Τὸ Ὀ6ὲ ἰοὺ ΔΗ ΣΙΡΙΥ ἰδ 
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τοοδῖ ΘΟ ὩΟΗΪ ἴ6 αἰἰοηάδηί οὗ ἐμά υϑ(ΥὉ ἴῃ οὖν νοσαίίοῃ, ἰοϊηοα 
ας ἢ δὴ Πα Όϊτ.8] ἐσθ ἰῃ Ῥγονίάδηςα, δῃὰ δοφαίδδοεῃοα ἰὼ 6 ἀΐθρθῃ- 
δα 0.8. 

Αμραΐῃ, ἔθεε ΓΘ ἴννο δχίγεπιθϑ, ἴὉ ὉΠ6 ΟΥ ΟἴΠΕΣ οὗἁἨ τδμϊεὰ ταϑδῖ 
Τπίογργείεϑ ᾽πε ἰῃ {τγδηδ᾽δίίηρ [86 ᾿ησί Γαι 008 (Σίν ὉΥ οὐν 1 ογα, 
ϑοῖηθ δῃθεαυοῦγ ἴο ϑοίϊδη ννμαὶ ἴο τποῖτ ἰδδῖα 8 ἤβιϑ, βηα ϑϑθῦι 
αἴναίά οὗἉ βρεαϊκίηρ οὔΐ ἴο ἴπε τυουῦ]ὰ τυῦρδὶ ἴΠ 6 ὁδογεα Ὠϊβίογίβῃ ἢ88 
δυιμοσίζοα ἴδει ἴο θαγ. Οἰδεγθ, οὐ “6 σΟὨΊΣΑΙΥ, ἰμχαρίηΐηρ {παι 
ΤΏΟΓΑΙ ργεοερῖβ οδηηοῖ Ὀ6 ἴοο τἱρογουβ, ρῖνθ, β ῃ γα γ, (Π6 δενεσγεδῖ 
δηὰ τηοδὶ υῃπδίυγαϊ ἰηςοτργείαϊίου ἴο ἜνεσΥ τνυτὰ ἴπδὲ δ αὐτηϊϊ 
ΤΏΟΤΕ ἴπδη οΠ6, δηὰ βογμοϊίπηδθ ουθῶ δΙχ ἃ τωθδηϊηρ (νῃεγοοῦ μέ- 
ριμνα ἷδ 8Π. ἰπδέϑη06) ἴον ννίσιΒ ἴμοῪ παν Ὧ0 Θυ ΠΟΥ ἵν, δδογθὰ ΟΥ 
Ρργοΐμῃβ. ὙΠεσα ἰδ ἃ ἀδηρῸΣ ΟἹ ἐδοἢ δἰάθ, δραϊπεῖ νον 8 αἰ (πα! 
Ἰριογργεῖεν οὐρῶϊ ἴο [»6 δαυδὶγ συατάοα, Οὐ [.ογ 8 ργθοαρίβ δῖε, 
ἰῃ τη6 Οτθηΐαὶ τη ΏοΓ, σοηοίδϑαϊγ απ ργονου ἢ γ ἀχργοθθε ; δηὲ 
τὸ δοκηονϊεῦρε τῃδὶ 4]} οὗἩ 1ῃθ ἃγὲ Ὡοῖ ἴο Ὀ6 Ἔχρουῃάεα Ὀγ 86 
ξηΟΓΑ ἰδῖ, βίσιοιΐν δοσςογάϊπρ' ἴο [86 [εἰἴογ. Βυΐ νιῇηδΐονοσ διονγθηος 
ΤΩΒΥ ὕ6 τηδὰς ἴο {πε οχροδίϊος οὐ Οοϊημθηίαίοσ, τἰι8 18 νεμαῖ (ἢ 6 
Ἰγαῃβίδῖου [88 Π0 {{||6 ἴο οχρεοῖ. Ὑε Ἄοἰδγωοίεσ 7γυ8ῖ Ὧονν ρίνθῃ οὗ 
ΟὖΥ [τὰ δ ργδοορὶβ ἰδ ἴθ οἰδγδοίου ἱπ {6 Οὐ ρίῃδὶ, 88 ΠΟῪ γεῦα 
πττίεη Υ (6 ἰηϑρίγεδ μεππιεη ἴοὉ {Π6 1} ΘΟ δι ρΟΣΆΓΪ68; ἰΐ 8 (δ 6 
ἰτϑηβίδίοτ᾽ 5 Ὀυδίηεϑδ ἴο ρῖνε (ἤδη ἴο ἢΐδ Γεδάεγβ, 88 τηιοῖ 88 ρμοδ- 
δἰδίε, δίδιωρε υγἱ ἢ ἔα βαῖης εἱρηαίυτα ψῖτἢ τὸ οι ΠΟΥ ἡνεγὰ ρίνοῃ 
Ὀγ (Π6 Ενδηρε δῖ8 ἴο [ῃμοἷγθ.0 Ὑοδα πιεῖ ῃσάβ, (πογεΐογε, οἵ δδγναῖ- 
ἰηρ [86 Ἔχργοβείοῃ, ἴο γον ἴῃ ἀοοΙΣΙ 6 τροσα ρα]δίϑοϊο ἴο υ.8.η1ο0- 
ἀετηδβ, μα μεξίεσ δυϊιεὰ (ο ἴῃ γεϊρηἱηρ; δεητ[τ6 πῖ8 δα ΤΩΔΏΏ ΘΒ, 8ΓῈ 
ποῖ ἴο Ὀ6 ἀρργονοὰ. Βυῖ τουδὶ δ6 οὐνηδα ἴδαΐ {ἢΠ6 ΓΕ '8 ἀδηροτ 8180 
οὐ ἴα ΟΥ6Γ δἰάβ, ἰο ἢ οἢ οὔτ᾽ ΓΑ πδἰδίοσθ παν, ἰη σοπάθσίρ᾽ Β0186 

» ουἱάθητγ Ἰοαθθὰ. [1 ἰβ ἴῃ ναΐηῃ ἴο (ΠΩ ἴο ἄγαν ταβρεοῖ ἴο 
ἃ ἴανν, ΌὉΥ δἱγαϊηΐηρ ἰἴ Ἔνὸσ δὸ ᾿ἰτἰὰ Ὀεγοηαὰ τυῆδῖ Ἄσοηῃδίδίθηον δὰ 
τὶ ἂς γεββοῦ Υνἱ}} τναστδηΐὶ. “" Ἐχροθοὶ ηὩ0 ροοα," Ἔδαγδ 6 Βίβῃορ οἵ 
Μεευχ, ““ ἴἴοπῃ (Ποδ6 νεῖο ουεν.ϑιγαίη ἴῃ νἱγίυ.᾿" Νε ογοψες )απιαὶς 
Τίο ἀδ δὸν ἀδ σεις γεὶ ομέγεπὲ ἰα υετίι,᾽" ἨΪϊδῖ. ἀεα γαγίδι: οη8, δια. ᾽ν, 
ϑ. οἰ. 60. Νοιδίηρ οδῃ 06 θεῖον ἰουπάοάὰ [ἤδη {Ππὶ8 τιᾶχίτη, ἐπουρ ἢ 
ἐἴϊ ΠΊΒῪ ΠιδιΪγ δυγργίϑα τι ἴο τεδὰ ἰἴ ἰῃ {πδὶ διιΠ 0, δθ ποι Πρ; ὁδὶ Ὁδ 
ἸΏΟΤΟ ϑυθνοῖοῖνα οὗ [ἢ ᾿ΒΟΪῈ ἐἈΑρτὶς οὗ τιοηδοιίθδῃ. ὙΠογθ ἰδ 
ποῖ, Πονρανεσ, ἃ πιοῖὸ οἰδοίαδὶ πιο ποά, ἴδ ΌΥ δὴ ἑπιτηοάεγαῖθ 
δἰγεῖο 68, οὗ αἰογάϊηρ ἃ δῃοϊ(εσ δῃὰ δροϊορυ ἴον ἰγαπεβεεδιίοη. Απὰ 
ἭΠΕΩ ΟἾΟΟ ἴπ6 ρἷοδ οἵ ἱπιρεϑοι Δ ΌΪ Υ ἰδ (τπουρ ἢοΐ ἀνουνθα!γ) 
τον δϑατηϊ θὰ ἴῃ δοῆβα Ο89685 ; ἰζΐ ὨΟΥΕΓ [αἱϊ9 ἴο Ὀ6 ρταάυδ!γ ἐχ- 
κεροοα (ο Οἴμοι ο8866, δηα ἐοπια8 αἱ ἰδϑὲ ἴο πηάειτηΐπα ἴπ6 δι Ποσ ἵν 
οὗ εθὸ τῆς." 

47. προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὑτοῦ υν ἕνα: Τῇ ΘΟΏΜΏΟΒ 
ἐπεεργοιδιίοη οὐ ἡλικ., εἰαίμγε, 15 δυρροτίοα ὈΥ ἴΠ6 δυϊπογὶγ οἵὨ 4} 
{ΠπῸ δηκὶοηίβ, δηὰ δϑϊγ ἀείεηἀεα ὉΥ ΒεΖα, ατοίϊιε, ΕἸδηογ, δὰ τθ- 
«οηΐὶγ Επί(Ζ., ττῦο ἀσδηίοθ ἰπδὲ ΔῺΥ αρέ ἐχδιηρίε πδ88 γεί Ὀδθη δαἀυοσοὰ 
οἵ ἡλικέα ἑὰ (6 δδ6ηδ0 σέαίίε πιόηξᾶγτα. Απαὰ ἢδ6 (Πίη Κα ἴα δοῃίθηοα 
ΒΥ Ὁ6 σσῃῃεοοίοα (ἢ5: ““Νόοῦ ἀδδοῖ δ Υἱῖεθ οοηδεσνδηάδ δηχίὰ τη 
ἰδπιὶ εβ26, αὐἷἱρρα αυΐ μεν 80 ] οἰ ἰυάΐπεπλ Ὧ6 γεπὶ αυϊάεῃ) δἰαυδηίο 
ἰονίογϑως μοϑδὶ( 8 ρειῆοογε." 866 (86 ποίβ οὐ ἴθκε 12, ΦΖ4. ἃ 
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ψΟυ ] ἃ ΘΟ ρΆ ΓΟ ἃ δἰ τι ϊαν ϑεη(ἰγοῃῖ ᾿η Χοη, Μίδα. 2. χεῖρες μὲν γὰρ, 
εἰ δέοι αὑτὰς πλέον ὀργνιᾶς διέχοντο ἅμα ποιῆσαι, οὐκ ἂν ἰράβ ουλι 

48. καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ" πῶς αὐξάνει; "Γδΐδ ρυπεῖυδ- 
{ἰδ νγ88 ἢγβὶ ργοροδβοὰ Ὁγ Ῥαϊαϊγεῖ, δπὰ ἢ88 Ὀθδῆ δρργουεὰ ὃγ ὑδιιρ- 
061}, δηὰ δἀορίεα ὃγ Ετῖ2. Οδιαρθεὶ! ὑγρα8 (μπαΐί 1ἰ δυ}}18 [Πα νἱνδοὶγ 
οὗ ουν 1,ογἀ δ παϑηηοῦ (πγουρθουϊ (ἢΐ8 ννβοὶα ἀἰϑοοιγβθ. Ὑεῖ 1 οδη- 
ποῖ δυῖ τεραγὰ [ἴ 88 ἃ δεινότης δοιροννθδί ἔγίρά, τηογα δυϊιϑὰ ἰο {86 
δῖγ]6 οὗ Μαχ. Τυγ. οὐ Ρμι]οδίγαιιιδ, [Πδῃ 1110 δ᾽ πὴ ρ]6 ΡῃΓΑΒΘΟΙΟΡΥ οὗ 
ἴη6 Οοβρεϊβ. 

Ευϊτῃγαηνίυ5 οὔβαγνοβ ἴπᾶὶ {Π6 αὐξάνει 18 881ὰΔ νὴ Γείδγθηοα (ο 
16 ρεέαίε, ννὨ]οἢ ἀγα ἃ οἰοι ηρ; ἴο [ἢ ἤοννεῦ ; 4. ἀ. ““ ϑυγνεῦ (Ἔνθ) 
(ἢ βεϊά 1168 πονν {ΠΥ δἰϊαίη στον ἰη (Παῖς ρεία]β, δῃὰ ἰῃ ργοροῦ- 
(ἰοῃ 88 ἔμοῪ στον, ὈξοΟμ 6 τηογα Ὀ6δι{}}}}.᾽" ' 
,, 49. οὐδὲ Σαλομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὑτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 
Ἑυϊῃγεαΐίυδ οὔδεγνεβ (πὶ ἰῃ6 ὀχαῦμ]ε 185 ἴἢι6 (8 κθη, ἴῃ ογάοσ ἴο 
ϑῆονν {Π6 πθεδῇηε85 οὗ ἴΠ6 Πουθαρα 80 θεδυ Ββεὰ ὃὑγ τ ρτεδῖ Ογεδλίοσ, 
δηά (μ6 ρτδοὰ δῃὰ Ὀεδυῖγ {18 ρίνοη ἴο ἴἢ6 τηδδηθδὶ που. Τῆς 
ἐΐοτῃ Ὠδῖδ τηδαηΐ ἰ8 ΟΟΠΠΠΟΙΪΥ διιρροβοὰ ἴο ὃὉ6 [πὶ οὗ ταἰπιεπέ; 88 
18 ϑυρρεδίοα ΌΥ περιέβαλετο, ἃ ννογὰ νΕΓῪ Δρρ]οδοΐα ἴο μυϊηρ᾽ οἡ οἔἔ 
ΔΡΡραγῈ]; τἰδουρὰ {Π|8ῖ Θ6Ώ66 18, ἱῃ (6 68 1}]}16 Γ Ο]δββ: 68] νυ [Ὲγβ, Γάγεὶν 
ἔουηα. Ὑεῖ ἰδ 18 Ὠοΐ υῃΐγοαυδηΐ ἰῃ περιβολὴ. Ετὶ(Ζ., Ποννόνογ, 
ΠΛΆΪ δ[ 8 {Ππδῖἴ ἰἴ τιιιδῖ ἀςποία, 'ῃ ἃ ρβΘΠΘΓΆΪ 86η86, αἰρηὶέν, ἐΣρίεπάοιτ. 
Απὰ (παῖ (Π6 νογὰ 15 διιϑοορίῖθῖς οὗ (δαὶ δὶ βρη δβοδιίίοη ͵5 οεζίαΐῃ. 
Βαϊ {πο σοηἰοχί δθθῦλ8 (0 δυρροτί ἴ 6 σοη!ποη Ἰηϊογργοίαιίοη. ΑΒ ἰῸ 
ἘΓ12᾽ 8 ἀγραμπεηῖ, (ἰδ [18 ἔοΓ πᾶς γγα δῃου]ὰ ἤανε δα παντοῖος, ἰΐ 
8, κα τϑυ οἴ εσβ δαιρίογοα Ὀγ παῖ Οομημηοηίδίοσν, οὔ {{{π|6 ννεῖρῃϊ. 

80. εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, ϑι5. 1ὶ ἰ8 οὐθεγνεῦ, ὃγ Ῥΐεῖα., 
{παὶ ἴΠ6 Ηδοῦτγαννβ αἰν! ἰεα 48}1 νεροῖδ 68 ἰηῖο Υγ, ἐγθθ:, ἀηὰ ΔΩ, δετὺς, 
16 ἔοστηοῦ οὗ ἰοἢ, ἢ6 δά δ, ἰῇ ΗΘ] ]δη818 ο4}} ξύλον, ἴῃ ἰαϊῖος, 
χόρτος, ἀρᾶονρ ΠΟ ἴΠΕῪ σοιμργεδοηὰ ρια88, ΟΟγη, δὰ ἤοννογθ. 
Τὴ δη(θηῖβ δηά πγηοϑῖ σῃοάθΓ8 (ΔΚ ἴῃἢ6 χόρτ. ὨδΓΕ ΟὗὨ ἴπ6 ἐἐἐξδς. 
δυηα, δόοννανοῦ, 88 (δϑαυῦ. δηλ ΕἸβηθν, 46 εἰςρμὶὶς εἰ ἐταιὶείδεις. 
Εγὶι2. (πίη ἴῃεγα ἰ8 ἃ ἰγαῃβι (0 ἔγομῃ ὡρεοὶοβ ἴο βοπμδ. Απὰ δὲ 
(Κε8 χόμτ. ἴυ πιεδῃ φγαϑδε. Βυῖΐ (Π6 ἔΟΓΠΊΟΓ τηθί Ποα 866ῃ}8 πε θεβῖ 
ἐουπάεα. Τα ἐἐἐὲες (ἃ ρϑῃθγαὶ πδῆηθ οὗ βοννεῖβ) τε ραγὶ οὗ (ἢ 6 
βτα88 ὙΠ ἢ ἴο-ἀδγ ἐδ (στο δηὰ Παγ] 4), δηὰ ἴο ΠΊΟΥΓΟΥ 18 (ἀγίοα 
δηὰ Ὀδοοθ ἰΔΥ, 8η4) οαϑὶ ἰηΐο ἴμ6 ὀνθῆ. Οπα ωδᾶγὺ οοῃοεῖτα, 
εδϑῖϊγ, (6 βρϑοὴ τυ τ οἢ ρΓΔ88, ἰὴ 80 οΐ ἃ ου ΊΓΤΥ 85 Ῥαϊοβίϊηε, 
ὈοσΟΠΊ68 ὮΔΥ, Δηἀ ΠΟΥ 800, Οἡ ὑδοοζηϊηρ; βυςῆ, ἰὶ ΓΔΥ ὕε οδϑῖ Ἰηῖο 
(6 ονθῃ, δίηοα ἔγοῃῃ ἰῆϑῖϊ ΒΘΟΆΓΟΙΥ οὗ νοοὰ ννῃὶοῦ ᾿ἰα5, ἔγουχ ἰἰπης 
ἀημθηλοῦίδὶ, ργαναι]ϑὰ ἰη δυγία δηά 4}} (παὶ ρατγί οἵ Αβδια (16 δα οὶ 
δβεῖἰ6ὰ μασῖ ἰῃ ἴπ6 νγου]ά), ἢδγ, δίγανν, δηἃ δἴι 016 γα ρεγρεΐυδ!!ν 
υιϑεα 88 ἔπε], [{ 8 ονϊάδηΐ ονν ΓΟΏΡΙΥ βαλλόμενον ἰδ τεηάεγεά, ὈῪ 
Καυίη., οσοη)ιεϊοπά μα; δῖ 66 ὮΔΥ 18 ΟὨΪΥ ἐξαδία ἴο Ὀ6 50 εἰπρ]ογεά, ποὶ 
πεοεαβατὶ ἐν 80 υϑεα, 
Ὑὴ (6 τὶ φάγωμεν, δις. ἔ ψου]ὰ σΟΙΏΡΑΓΟ ἃ ραββᾶρὲ οὗ ἃ Ἐδιδὶ- 

Ὠΐοδὶ ὙΓεγ, οἰϊοὰ ὈΥ̓ εί8., οὐ [κ6 16, 19. “νι! νἱία (οἱᾶ 
[Ὧν 3 δὲ ἴη Ἰεοἰἰἂἃ εἰ Ὠἰϊατιἰαθ οογάΐβ οἴ ρεγρεῖιο οοηνίνίο, ηυΐα 
ἱηῖογ αἰνὶ 145 οἴ ἀΓΙορ δηζδη) δυδτ Οὔ] νἰδοιγ ραυρμεγὶ8, Ὠ6ς δὰ ε)ι18 
ἱπομρίδῃχ δἰἰοηἀϊί. [1[ἀθο ἰηϑιἰταΐξ Ἰὸχ δηηυπὶ Ψψυ]υτη---αἱ εἰίαγα 
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αἶνεβ οουΐοθ δά σου ιηι ογίρεγεῖ (οοπῆ. οομητ. 93.) εἰ ἀϊσοτεῖ : αὐἱὰ 
ςοπιοάλπι, εἴ ιϊΐά Ὠϊθ4η) ὃ αἴσιι ἰἴὰ γθοογάδγθιυγ ραι ραν β.᾽" 

94. Πα τορειϊτίοη οὗ γὰρ δἱ ἴπα οοπιηεξηςεπηθηῖ οὗ ἵἴνγο σοῇ- 
βοουῖίνε δοηίθποοβ ΕἸ. 12. (γείδυγηρ; [0 ϑοηα γϑοθηΐς ῬῃΠΟΙορ 518) 
(είδης,5 85 οογγοοῖ, γαῖ εὺ [ἤδη δϑίθοιῃβ 88 εἰερδηῖ. Οἡ {{π ἕογοε οἔ 
οὐράνιος Ὠετα Κιιϊποεὶ ποθ 688} γεβηςβ, ἃ8 ἰΐ ἰϊ σεσγα ἔογ Πευ8 Ορῖ, 
Μακ. εἰ μοιοηι 88: δι|06. [1 ἰδ 5100} ἔοι (Π6 ὁ πατὴρ ἐν τοῖς οὖρα- 
γνοῖς. ΒΌΡΓΑ, ΚΟΥ, 9. ΕῸΓΣ ὅτι Ῥαυ]08 δηαά ΕἼΪ2. δοϊ ἢ ντῖζε ὅ, τι; 
1πουρ ἢ {Παγ αἰ ΒΈΓ 88 ἴο (6 δόπξ6. Βαϊ 0 οἴδηρα 18 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

48. πρῶτον. ϑοηια ΜΆ5. πανα πρότερον. Βυῖ (Πδ ΘΟ ΠΟ 
Σοδ ηρ 18 νν6}} ἀείοπάεα Ὀγ ΕἸ12Ζ. Οη ἴῃ βασιλ. τοῦ Θεοῦ ΚΚυϊποεὶ 
τεῆηες ἴοο υοῖ. ΕΔΓ ῥγαίογδ Ὁ ]6 18 ἰπ6 οχρ͵δηδιίοη οὗ ΕΓΙΖ., γορ. 
πεπὶ Μεερίαημηι. Απὰ δα δβαι δ οὰ μὲ σοπιρος ας, οἰαδοτα Ρὲὺ τὴν 
δικαιοσύνην αὑτοῦ 50εϊϊ. ΡΕΓ νἱγίαϊοι, αιᾶπὶ θοῦ ροηϊῖ, ΗΘ 
πιούθονορ δαά9, δος ΜΙ}, Ἑαυγίοϊυϑ, διο., τΠπαὶ ννῆδϊ ΟἸοι)οηϑ, 
Οτίρεη, δηὰ Ευδοῦϊιδ οἰϊα 85 ἃ ἀϊοὶ οὗ (ἢ γῖϑὶ : αἰτεῖτε τὰ μεγάλα, 
καὶ τὰ μικρὰ ὑμῖν προστεθήσεται, καὶ αἰτεῖτε τὰ ἐπουράνια, καὶ τὰ 
ἐπίγεια προστεθήσεται ὑμῖν Ὧδ8 Τείεγεηςα ἴο τ ΐθ ᾿αϑθᾶρθ, δηὰ ἰ9 
ΟὨΪΥ δῇ δι}ρ]}  βοδίϊου οὗ 118 δἴπιρ]ε ὑῇ γαϑθο ΡΥ. 

84, Ετί[2. 8:ΠΠΠ} }ᾧἉΥΛΨἈΧχὼπαἸ πἰαἰπδ παῖ αὔριον τηυϑὶ ὃ6 σοηδησὰ ἴο 186 
ἡποττοῖῦ; ἀηά ἰα ΟὈ͵εοῖδ ἴο ἱδκίηρ τὴν αὔριον ἴὉΓ τὰ εἰς τὴν αὔριον. 
Ἐοτγ πείῖι πον οὗ νυ ιῖςοῖ ἰδ ἴῃ γα δὴν ἑουπάλϊίοη. Ηδ τηογθονεῦ ροϊηῖἴϑ : 
μεριμνήσει. Τὰ ἑαυτῆς αὔριον. Απά [Π΄8 με αἰίοῃμρῖθ ἴο ἀεΐεηά 
80 ΠΟΥ. 
- Το σοχγοοίηδϑ8 οὗ πε υ86 οὗ κακία ῸΓ κακιότης ἘΠ 5Ὴὴ6Γ δπᾶ ΕΥ12. 
δι} ΠῚ} Ή} πιαϊπίαἰη. Ὑαῖὶ ἴμογ οδὴ θῈ ᾿ἰ{||6 ἀοδιϊ δυῖ (παῖ (ἢ 8 ννα8 
οὨϊεῆγ οοηβηρα το ἢ ἰάϊοί!οδὶ δγ]6. 

ΟΗΑΡ. ΝΙ]- 

ἌΕμΒΕ 1. μὴ κρίνετε. Ἐτὶ[2.," ρεγθᾶρϑ στρ τγ, ἀείδη 8 ἴΠ6 σοι» 
το ἰηϊεγρτοίαιοη ἡμάζο, ννὨοἢ ἢ θυρροτίδ ἔγοιῃ ΟὮγγβ. ἤοπι. 23. 
οὗχ ἁπλῶς τὰ πάντα τὰ ἀμαρτήματα κελεύει μὴ κρίνειν, οὐδὲ ἁπλῶς 
ἀπαγορεύει τὸ τοιοῦτον ποιεῖν, ἀλλὰ τοῖς μυρίων γέμουσι κακῶν καὶ 
ἄλλοις ὑπὲρ τῶν τυχόντων ἐπεμβαίνουσιν. Δῃὰ [6 {γ]}Ὶ δαάδ: 
““ αὶ ἰηξετγῖ5 ἀγρυπιεηίιαι ρει, 6. ν, ὅ., Οὐὶϊ ἀρογίὰ φαὶ ἱρδὶ πιμίξϊς 
τἱξὶϊα οὐτγμἐὶ φυηΐ, γγωεὶριιὰ ἀοποίαπίωτ. Ἐο5 Ἰρί αν πηοησῖ, Ὧ6 Ρ6- 
«δι. ἰὴ αἰοϑ ἱπνεποπᾶο βυώγαπι νἰτἰογπι ἱρδὶ Οὔ] τὶ ν᾽ οἰϑοὶπλ δὸ 
4}118 πιοηραηίυγ. [Ἐ{πἰ8 θ6 {Π6 86π86, ἴῃ6 μὴ καταδικάθετε οὗ ἴκο 
τουϑὲ δ6 υμπαειϑίοοά ἱηιρτορτίδ οὗὨ 51{π|πρ ἰὴ ϑανογδ γιιἀριηεηξ ΟΥ̓ῸΡ 
κατὰ). 
( ῳ ἐν ᾧ γὰρ κρίματι, ἃς. ΕἸ(2. εἰ ρ γ, 1 τη, πηαϊηϊδὶη9 [Πα 
(ἢ ἐν ἰ8 ποέ (495 Κυίΐίη. ψουϊὰ ἴδᾶνε 11) ρ]εοηδϑιὶς, Ὀυΐ ῥμαϊ [ῸὉΓ Ρὲγ ; 
Γε[εττίηρ ἰο Μαίίῃ. ὅσ. ΟὟ. Ρ. 842. Ὑαῖ ἰξ βατουῦβ οἵ ΗφὈΓβίἰϑι, 5 
δοίης 50 ιτιδεά. ΤὨε Ὀεδὶ (γἰ68 ΔΓα ἀργεθὰ ἰπαϊ μετρηθήσεται 18 (Π|6 
γυε τεδαΐϊηρ. Απά, οογίδι ἢν, ογί Εἰ. 4] ΓΘΔΘΟἢ8 δι ΓΟΏΡΙΥ ἴλνου [ἴ. 
Βιιῖ τόθ 6, 88 σοῃοογηϑ ἴπς Νονν Τοϑίδιηθηΐ, γα οὗ 1655 ννεϊρῃ!ξς (ἤδη. 
85 Γεδρεοίθ ἢ Ο]αφ8ῖς8)] νυγ[6γ8. Αγ} }ᾺὙ υ56 οὗἉ ἀντὶ 18 οἰἴ64, ὃὉγ 
ἡνεῖϑ., ἔγοαν Τῆυςγά, ΚΚιιϊΐη. ΟΟΙΌΡΑΓΕΒ (ἷς. γεσι. 3, 1. Αμπὰ Ῥγεἴο. 
εἶϊοθ ἴγοπι Ῥαυβϑδη. (ΟΥ. 18. μετρῆσαι τὴν ἴσην. 

γοι,. 1, 26 
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8. Ετὶι2. ἀϊγεοὶβ ἴπ6 ἴνὸ τηθηιθετ οἵ (ἢΐ8 δεπίθηοε ἴο δα οἱοθεῖψ 
οοπῃροϊοά, ἴῃ οτογ ἴο 6ἰϊοὶϊϊ 1Π6 σὰ ββῆβθ. ΑἹ ἰάϊρτῃ τοΐ υπΐζο- 
4υθηῖ υυμὰ ἴῃ ἢ6 ϑογίρίαγεα!, δηὰ δοσηδίίτηθθ ἴῃ ἴμ6 ΟἸδβοϊοδὶ 
τὐτιίοσο; ὃυΐϊ 1 8666 ηοῖ ἴον ἰἴἴ οσδὴ ἤᾶνα υἷδος ἤσεγε. ΝεΠοΣ οδῃ ἢ 

66 ὙΪΓ8 πῖπὶ ἴῃ γοϊθοϊληρ (ἢ δα) ΡὨ δι δὶ 5686 υϑυλ}νγ δϑοσ θεά ἴο 
λέπεις, τνὨϊΟἢ δοεπ)89 γεημίγεαὰ ὉΥ ἴῃ οοηΐϊοχί, δηὰ ἰ8 οΘοῃῆτστηθα ὈΥ̓ 

16 δηιίεηῖϊ ᾿πιεγργεΐεσβ, δπα ἡ νῈ}] 1ΠΠπ|ἰγαῖεα ἔγοτῃ Ηοσ. ϑδοπη. 1, 8, 
45. Ουμχ ἴψ8 ρεγυν! 688 ΟΟυ}}16 πηα}8 Ἰρρυιβ ἱμυης( 9, ΟΣ ἴῃ διωϊοογυπι 
Υἷ{115 ἴδῃ οοσηἶδ δοιιίαῃ), Οὐδηὶ δυῖ δηυ}]6, δυϊ βδεγρθηβ Ερί ΔΓ 18. 
ΤὮ κάρφος 5 γΤεηὐεγεὰ, ὈΥ̓͂ '΄ὯΔ}] δπὰ Βοδίῃβοη, ἃ ἐμοὶ ; το ἢ 

ἀοεοβ Ὠοϊ δΏϑεσ ἴο ἴΠ6 ξύλον, ἴπαὶ τεφυϊτγίηρ, ἴἴ ἴο ὕ6ὲ τοπάεγεά 8 
4ρίἱπίεν οὗ εἰὶρ, ΝὨϊοἢ 8 ναὶ Ηοβυοῇ. ΤΣ 88, ΏΘη Π6 Ἔχ δῖ 8 1ὲ 
κεραίᾳ ξύλον λεπτή. Απὰ δ0 Οτοῖ., Κυΐη., δηὰ ΒοὨ]ευδ., πᾶν Ἔνθ 
Ῥαγκῇ, Απα, Ἰοηρ 8ρῸ, 1. Βγυρ; Ἔχρ]δίῃβ 1 ταϊηἱ πιὰ ̓ ἰρἰ ματος, 
4υδ]ε8 ποηπυηηύδηῃ ἱπουγγαηί ἴῃ αἱρίῖοθ, δυϊ ἴῃ οουΐοα ἱηνοϊδηῖ. 
δθε Νυλ. 88, 86. Ὑδαῖ (ἢπ δηιϊεηΐβ δοὸ ἰοοῖς ᾿ἴ 18 ρ]αΐπ, βίηςς ΤΠΘΥ 
υπάοσοίδηἀ ὃγ ξύλον, ποῖ ἃ ἐγμπὰ οὗ α ἱτεο, Ὀυϊ 8 δεαπι. 80 ξύλα 
ναντηγήσιμα δῖε οἴη τηδηϊϊοηει ἴῃ ΤὨϊογὰ. δὴ Χοηορῆου. Α8 
ἴο {πε δἰ ρηἰβοδιΐοη δϑογ θα ὈῪ ΟδιρΌεὶ!, ἐλοόγη, ᾿ἰϊ σὴ ὈΥ ΠΟ τηθᾶῃ9 
δε δάπιτιῖο. ᾿1αῖ Οοτηγηδηίδίοσ ργοοσθθάθά οἢ 8 Ὑτοὴρ; νἱενν. 

Το δάνοεσι ἴἰο πε οἰγιηοίοργ οὗ ἴΠ6 νογὰ, ἰξ σοηγδβ ἔγοῃ κάρφω, 
ΨὨοἢ, ποινν δι Δηηρ' ναὶ [ ΠΏΘΡ ΠΊΔΥ 84}, ἰ5 σὶρ εἶν ἀεσινεὰ 
Ὁγ Ῥαγκμιγοὶ ἔγουλ ἴα Ηρ. ἈΠ, ἰο ἄτψ. 

4. Εγῖῖ2. ἀδηΐεα [ἢδὶ (ἢ πῶς ἰδ γρη ΠΥ τεμάεογεά φμά ἤγοπέε; δρᾶ 
νου] ““ Ὀεαῖ οὐἱ᾽ (ἐτίαπάεγο) ἴΠ6 86 Ώ 8118 Ἰπα ρηδ 8 ἔσο {πὸ ἔυϊυχα 
ἴῃ ἐρεῖς. Βυῖ ἰϊ 15 Θεαδίεσγ ἰο εἰϊοὶϊϊ τη βεῆβυβ ἐπα σηδηζβ ἔγομι ἴΠ8 
ἕοσοθ οὔτῃε ἰηϊοστοραίίο. ϑυοἢ 18 ἔγεηαυδηϊ ἰῃ οὐγ Ῥασίΐοἷθ λοι 1. 

4. ἄφες ἐκβάλω. (οπ)ιηοίίοῃϑβ ἐκβάλω 80 4115 ργο διΐιγο ἴτας - 
ἰδἴυγ, ΔῸ 8}1}}8 ργιβῆχο Ἴοορ]αῖίοης ἵνα Ἔχρ]είυγτ. Νοίυτα Ὠοάϊε εδῖ, 
πυσὲ ΠΠυ τ Ροηὶ δυῖ ᾿ῃ ἰηϊογγορδηέο, χυϊά ἤλοοσα ἀεῦθεββ (νὰ. δ. 
τωδηη. Βοοίγη. πγεῖρῖς, Ρ. 5684.), δυζ 1π δήάμογίδηἀο, αυογυτα ἢος 
υπϊοὰ οοηνοηϊ : “΄ ρεσιηΐϊ 6 οχὶ δηλ." (ΕἸ Ζ2.) Τα ἴογοα οὗ ἴδε 
ἀτγίϊοἰθ ἤοσα ἀθηοῖοθβ νυῆδῖ νγὰϑ 2ϑὲ πιεπέϊοπεα. Ατωοηρ; ἴΠ6 ρδγϑ!εὶ 
ῬΘθθΆρο8 δαἀυςεα ὈΥ͂ (Π6 ῬΕΙΠΟΙορδίβ, (6 πγοϑῖὶ ἀρροβὶϊε 18 Βαῦθγὶοη. 
Βαανὰ Βαίηγα, ἢ. 15, 4. αἰχὶΐξ εἰ οχἰπγὸ ἔδϑίοδ ἐσ οσυΐϊο ἴυο ; ΓΘς 
ΒΡοηαϊξ εἰ, ἴὰ τοίηονα ἴγαθθγῃ Ὁ οοιϊο ἴυο. 

᾿Διαβλέψεις, αἰερίεἰθ6. ὝὙὍΠα διὰ ἴθ (68 Οὔ6) ἰηϊοηδῖνα. 
6. μὴ δῶτε τὸ ἅγιον. 1 ἀρτεα ψἱἢ Εταβη)υβ, ΒοΖα, δπὰ ἘΕΤΪΪ2.» 

(παῖ Ὀγ. τὸ ἅγιον ἰ8 Ἔβρεοίϑ!!ν πηεδηΐϊ ἀοοίγὶπ Γ᾽ «εδι6. Ἔ» τοῖς πο- 
σὶν αὐτῶν 8 ννε]}} τοπμάογεα, ὈΥ ΕὙΪ2., ““ βιιὶδ ροάϊδθυ8," ““τῖ ἢ τποὶν 
ἔεεῖ. Ηδ γΡΉΕΥ οὈ]εοΒ ἴο (Π6 ἑπίον ρείος οἵ Εγδβιημῃβ δῃὰ Β6Ζϑ. 

6. μήποτε καταπατήσωσιν, δι. ὙΠα τηοᾶς οὗὨ ἰηϊεγργείδίίοη 1 
δανα ποσὰ δἀορίεα 18, 1 Ππά, 4180 βαρροτγίοἀ Ὀγ Ἐτὶ(Ζ. 

7. 1 18. τ οὔβογνεα, ὑγ ΕὙΪ1Ζ., (παῖ ἴΠ6 ργθοθρίϑ ον δυῦ» 
7οἰοεὰ πΐρηῖ, πυϊννὶ Ππδιδηάίηρ; {πο ὶγ γαηῖ οὗ οὐηῃοχίοη, πᾶνε θθεα 
ΡΓοοιμηοεα δ ἴΠ6 βαπηα ἴϊτηβ νυ] ἴΠ6 ῥγθοθαΐηρ, δῃπὰ ῃοῖ, 88 πε 
τοοθηΐῖ (οι Ππ)ΘὨ ΔἴΟΓΒ ΒΌΡΡΟΞα, ἂἃἵ βοηδ οἴει. : 

8. Λίίἢα ἀνοιγήσεται ἴΠ6Γ6 νγ88 20 ἡδοὰ ἴον ΕγίῖΖ. (0 ἤδνα δίυτ- 
δ]εἀὰ ; ϑίπες ἰζ ΟΠΪῪ ργοςοθάρα ἔγομῃ υατίαἰϊοπ. Αηὰ [Π6 ἔογος οὗ ἴῃς 
Ῥγεβϑεηϊ ΟὨΪΥ σοϊοἾ 68 νυἱι}} (δὲ οὗ {}|6 ξιΐυγα; τ1π6 ργαϑθηΐϊ ἤΕΓῈ 
ἀδηοῖϊπρ; τυῆδί 15 σμϑέοιπατῳ, δηὰ ἴπε διίογα. πδνΐῃρ; ΡΕΓΥ͂ ΠΟΘΙ ΪΥ τὸ 



8Τ. ΜΑΤΊΤΗΕΝ, ΟΗ͂ΑΡ. ΥἹΙ, δο0δὅ 

ΒΑ[)6 86η866. Τῇ τνοτγὰ διοιϊὰ δα τεηάογοὰ, “ὁ 1ἴ τν}}} Ὀ6 ορεποὰ." 
Ναὺ, Ὁδηρῦε!! γεηάθγβ ἰξ Ὁγ ἴῃς ῥγεϑθηῖ ; δυΐ [πὶ 18 ἴοο Ἰἰοδηιἰ οὐδ. 
Τῆς δοθήσεται 7υϑῖ Ὀδΐογα, πιᾶγ Ὀ6 τοηάεγεὰ, “ το} 6 ρίνοη." 
δεϑυβ 15 πεῦὰ βρεακίῃρ; (48 Ἀρρϑδῦβ ἔγοιῃ ἴῃ 1" δίγαϊοη υδῖ 8167} 
οἵ τ]ϊαΐ 8. υδι18] διηποηρ; π|6, δηᾶ πίη {Ππαγοῦν ἰἢ6 δρρ!!οδιίοη οὗ 
86 δᾶπ|6 Γεββοηίηρ [0 ἴη6 (6 8} 8 οὗ τΩθὴ νυν ἢ ΑἸ μΥ Οοά, 

9. Τῆε ἄνθρωπος 18 εἸηρῆαίίο. Αηὰ ἰΐ ͵δ8 τρ Υ Ταπλαικοά, ὈΥ 
ΟΡ ΕΙΪ, (παῖ ἴἴ λα κο9 {π6 Ἰητοηάοα {ΠΠ᾿πδἰΓαϊΐοη Οὗ ἴΠ6 ροοάῃαβά 
οὗ {86 οοὐἸεβεῖα! Ἐδίπον, ἔγομι 16 οοπάμοξ οὗἩ Ἔανδη ἢπθη ἔα δ, 
1} 4}} (Πεῖγ ἱπηρεγίεοςοη8, το τοῦτα δπογρεῖῖς." ὙΠ6 ἢ ἷ8 
ἀπουρῆς, Ὀγ ΕΥΙ.2., ἴο ἀδποίε οοπίγαγὶείψ. Βυΐ ἴπδι γμαγίῖοὶα σαῖποῦ 
Ἦδ5 ἴη6 ἐϊμοίγαίἷθε ἔογοα, ΘΗ νυπαὶ ἐο]]ονν8 18 τηθδηΐ ἴο οἰυοϊαῖα 
1}6 ογεροίΐηρ ΌΥ δηοῖθεσ νίονν οὗ ἴΠπῸ διιῦ]εοῖ. Αϑ8 (ὁ ἴδε ἀϊ ῆου Υ 
ἱηνοϊνεάὰ πῃ ἴῃς τις, ῃΪοἢ 15 νϑυϊου θῖν οχρ]αϊποᾶ, 1 δηλ ἰης θὰ ἰό 
ρτοὸ ἢ ΕΥΗΖ., (Ππδῖ ΕἸΒΏΟΡ σὶρ Εν δυρροβθοθ 8 δηδοοϊυΐπου, ὉΥ͂ 
ῬΒίοἢ ἴννο ἰπιίεγγορδίίοηϑ ἀγα Ὀϊεπάοά τορείπονγ, τἢ}5.: “ ΑῺἢ αυΐδ 
εϑἰ 6 νοῦ ἱβ Ποιῆο, 4π6ῃ), 581 ἢ] 8 ρΡδηθι ργοροϑοοσῖῖ, ἡθλ ἔοσία [8- 
Ῥ' 68 εἱ ροστίρεί ὃ ' 

11. Τα ἱπίεγργείδιίίοη οὗ πονηροὶ, ΜΏΪΟΝ 8 Σηἰγοάιςοα ,γέ, 8 
οηγαοθὰ Ὁγ ΕἾ Ζ2., γῆο τυ μᾶγαρἤΓαδαβ : “Κ δ᾽ οσοηϊοηϊϊο βαῖ, 
θυ Ὀοημ5 δδῖ, τηογίδ] 68 τηδ]. Απὰ ἢ σοπῆγμϑβ {ππδ ἰηϊεγργοίδίίοη 
ἤτοτα ΟἾγγ8. : ταῦτα δὲ ἔλεγεν οὗ διαβάλλων τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, 
ἄπαγε, οὐδὲ κακίϑων τὸ γένος, ἀλλὰ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ἀγαθό- 
τητος τῆς αὐτοῦ τὴν φιλοστοργίαν τὴν πατρικὴν πονηρίαν καλῶν. 

11, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις. ἘΤΊΖ. οὐ͵δοῖδ Ὀο 
ἴο {πὸ ἱπίεγῃγείδιίοη οἵ νγεῖβ. δῃὰ (δαὶ οὗ Κυΐη, (ἔπι Ῥαϊαΐγεῖ) κ᾿ 
τπουρ} ἢῈ δοκηον θαροθ παῖ ἰἴ 5 δἴσταηρε αὶ νοσὺ οἱ ἀπμοιοϊεαβε 
δῃουϊα ΡῈ υδϑοὰ, ΤὨΪΐθ 8 ΡΓΟΌΔΟΪΥ δὴ Ηεῦγεν ἰάΐοτῃ ; δῃὰ Καυίη. 
ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ ἴπ6 ι.5ς6 οὗ γῚν, ζΟΪ]οννεὰ ὈΥ δὴ [πῆηϊιῖνα, ἰῃ 18. δ6, 11: 
δηά Εροϊοθ. 4, 17. 6, 18. ϑοιηειἰηρ Κα ἴἴ, ἱπἀοοά, ἰδ ἑουπᾷ ἱπ 
οὔγ ον ἶα ᾿ 

14. ΤῊ ἔογοο οὗ ἴΠ6 οὖν 18 ἰδ Ἔχρ]αϊηοὰ Ὀγ ΟὮγγα. (οἰϊεὰ Ὁγ 
ἘΓ12.) : τὸ γὰρ οὖν τοῦτο οὗχ ἁπλῶς προστέθηκεν, ἀλλ᾽ αἰνιττόμενοι" 
εἰ βούλεσθε, φησὶν, ἀκούεσθαι μετ᾽ ἐκείνων, ὧν εἶπον, καὶ ταῦτα 
ποιεῖτε. ἘΤΊΙΖΣ, Ὠοίνουεν, ἴγδοεβ ἴπ6 σοηηοχίοῃ (ἢ8 : “ αυδηδοασυΐ- 
ὦδπ Ῥεϊεπίϊδιι5 1 6 Ὑ8 ἐθ ΓΑ 8118 ἀοουπηοηΐα οάδγο δοδῖ!8, νεβίγωῃ 
Ὀεηϊρηϊαίε δο υὑϑαυ6 εχίοηάίῖο, υἱ τ" γ Οὔ 5 ὈΓερϑίδγὶ να] 5 
οβϑύεγω ργεθδίες 8 8} 1196. Βοίἢ; πιοὰθϑ δγα ῬεγϑΡ8 ΓΙ ΕΓ ἱηρεηΐοιβ ἐἤδη 
801Δ. Ετί[2. σβῆοε]8 ἴπ6 οὕτω ὈείΌΓΕ καὶ, ννἱ που δας πονὶἵγ, οσ ἰη- 
ἀεεὰ δὴν βδδάοιν οὗ πεοθβδιγ, δίηςθ, ἰῃ (ῃ6 υδὲ οὗ ἴπα ραγιῖο]ε8 (86 
Νενν Ταεβίδιμθηϊ ἩΓΪΕΓΒ 86 ποῖ ἀϊδτϊπρυ ϑηεὰ ὈΥ [6 Ἔχδοίηρθαϑ 
τ οἢ ΘΠ δΓδοϊοσΊΖ68 ἴΠπ6 ΟἸΔ458108] νυγῖο5. Ὁ 88 {16 σοϑϑοὴ ἢδ 
γυδῖ ΔΙ͂ΕΓ γεδὰβ οὕτως [0Γ οὗτος ; ἴον  σαηηοίῖ Ὀὰὶ δυδρεοῖ (παὶ (Π6 
οὕτως ΔΙΌΘ6 ἔγΌτη ἴῃ6 οὕτως )υδσὶ Ὀεΐογε. ὙΠ 8686 οὗ οὗτος γὰρ 
ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἴδ, ““ (παῖ 15 τνμαῖ (6 ἴανν δηὰ (6 ὕὑχγο- 
Ρἰνεῖδ ἀΐγεςῖ,᾿" 

18. διὰ τῆε στενῆς πύλης. ΤΠ ἴοτοκ οὗὨ [6 δῇί!ς]6 τῶδυ 8 {δι9 
ἐχρεεβϑοᾶ: ““ Εηΐεσ γε ἰηἴο ἐδαί οηδ οὔ {Ππ6 ἴννο ρδῖθβ υνῃϊ] ἢ 15 δίγαϊζ,᾿" 
ἘτὶιΖ. ἐχρ δὶἢϑ : “" Ἰηρτοάϊπτηλ ΡΕῈΥ ροτγίϑη) ϑδηὸ δηρυδίθδῃ. Νδιὴη 
Ἰαϊα δᾶ ὁδῖ μογίδ, μεῦ αιδπι, 4υ0Ὁὶ δὰ ρμεγηϊεϊεη) (ἰ. 6. δὰ πιογίοπι 
δοἴογηϑι)} Ῥεγάυοδί, ἡοη οϑὲ ἱηρτεαϊθηάιπ)." Βαΐ (Π]5 15 ΠοῖτΠοΥ ἃ 

δα ὦ 
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γαγϑίοη ΠΟΥ ἃ ῬΑΓΔΡΏΓΑΒΟ. ὙΠ6 86 η88 8 (Π18: ““Αἴαὶ αἵ δηϊοσίηρ ἱπ 
δἴ 116 ϑ[γαϊϊ ραῖα :- Ἱπουρῇ ποτα θ6 ἃ ραΐς ἴηι 15 Ὀγοδὰ, δῃὰ {Π6 
ΨΑΥ͂ ἰο ἴἴ ὈΣοΔα, δῃ ἃ ΤΩΒΗΥ͂ ἃγὰ ἰγανο  ηρ; ἴο ἰἴ ; γεῖ 11 Ἰο48 ἴο ρετάϊ- 
τἰοη ; {πογείοσε ἴδ Κα ᾿ ποῖ. Απὰ {ποιρ {ποτα ὍΘ ἃ ραῖε {παῖ 19 
δῖγα!ζ, δῃὰ ἴῃ6 ΨΔΥ ἴο ἱΐϊ ΠΆΓΟΥ, δηα ἔενν γα (Ὧν παῖ ἴγανοὶ {πε γὸ- 
ἴο; γεῖ ἴ8Κε ἰἴ, ἔοσ ἰι 1ἰ6δάβ ἴο ᾿ἴε πὰ εἴθγπδὶ ὨΔΡΡῚ 658." [}ἢ ϑοπῖα 
ΒΌΘΙ ΨΥ 8 ἢ δείεΥῊ ὙΤΊΕΥ νου πᾶνε Ἔχργαββειὶ πὶ πιβεῖ. Βυῖ τΠ6 
Οὐϊεηΐαὶ! δίγ]6 5. νεγγ αἰθβεγεηΐ; δηά που δἰηρὶα, τποοπηροίρα, 
8δηἦ ΔρΡΡΑΓΘΏΓγΥ ἱποοροἰιιϑῖνα, γεῖ 1 ργοάθοεδδ πιοτὸ εἴΐεοῖ Οἡ δ Κδϑίογῃ 
Ὠϊηή. 

11. ἴω σοχηϊθοῃ νὶϊ τηοϑῖ τοοοηΐς ΟΥἰἶοβ, ΕΥ̓ 2. τοδάβϑ τὶ ἴῸΓ ὅτε: 
Βυῖ ἢα ν}}} ποῖ δάγωηϊ παῖ ᾿ς ουρῃϊ ἰο Ὀς κῃ ἰῃ ἴῃ 86 π86 φμαῆὶ. 
ἔ1ε δϑϑιρβ ἴο ἱξ [6 δ'ρη βορίζοη σμγ, οἷ '6 ρμγεοασίουϑ, δηὰ ἤεσε, 
πη50 140 ]6. 

15. ἐν ἐνδύμασι προβάτων. ῬΥίο. απὰ δυΐοοῦ ἴδ κα (8 οΥ̓͂ δι ἢ 
οἷοι ηρ; 88 16 βῇθεμ ννϑϑγ, ἱ. 6. Βῆδερ.δκίη8. Απά τ 5 ἰηϊεγυτεῖδ- 
(ἰοη ΕΤΊ12. δάορίδ, 88 Ὀοϊἢ ἴΠ6. δἰηλμ]οδῖ δηεὶ ἰτιεϑῖ. Ηδ δἷ80 εχ 
νἱαΐπβ ἔσωθεν, αἰϊεπάδηϊ! 608 ἐχ ἰητϊτηἂ ρμαᾶγία. 
᾿.16, ΕΥ2. τηδί ηϊδίηϑ ἴα ἀπὸ τῶν καρπῶν αὑτῶν οὐρὮϊ ποὲ ἴο Ὀ6 
γοηήοσγεα “Ἅ Ὀγ {Πποὶγ ἔΓΪ8,᾿᾿ Ὀυῖ ““ Ὁγ (Πεῖν ἔγυϊϊ8 {Πποτηθεῖνοϑ." ΗΘ 
τνοι ], τρόγθονοῦ, ὑπαογθίδπα καρπῶν Ὀοΐλ οὗ πεεη ἐδ ἐγτοτες πὰ 
«πὶπιὶ ρμεςσςαία. 

17. ΤΊνα εἰ} 1ρ818 οουοπεὰ ἀηάεσ οὕτω ΕΖ. (ἢ 8 ἐχρίαϊη8 : ““ υὰ 
ζα]8ο8 ἀοοίογεβ ἀείγαοῖβ βεγβοηδ ΠΙΆΪΟΒ Οχ ᾿ρ8186 δουι) ἔδεϊπογίθυ5 
Περγεῃποηάοιῖδ (ν. 16.}), ἰἴὰ τερ]α οὐσία ἔεσί, υὐ Ὀοηδ ἀγθον ἰδηΐυπι 
ὈΟὨΟΒ ροϑδὶζ ἔγυσίι5 δάδ γα. , 

19. πᾶν δένδρον, δο. ΕἸ12. (ΠἰηΚ8 παῖ (8 ἰθΘ ποέ (ο δ6 
(ἢ πηοϑί Οοιηπηεηΐϑίοῦϑ) τηἀογβίοοα οὗ 6 Ρυηἰθῃπηθηῖβ οὗ ἔ͵86 
ἰεδοῆθτθ. Εογ βία ψ6βι}8, Δ8 Βρρθδσβ ἔγοῃ νϑὺ. 20., ΟὨΪΥ πιοαηΐ ἴῸ 
οΟπἤγῃ 8Πα 6π 18] 18}; ἴῃ6 ννοτὰ8 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε 
αὐτοὺς, ἮὮε σοιυ]ά ποῖ πηεδῃ ἴο ἰηΐϊεγγιρῖ (18 σοηποχίοη Ὦγ ἴδε ἰη- 
ἘΟΓΌΟΠ, ἴῃ 80 υηϑιι {4 0]6. 4 μἷαοα, οὗ δὴν (Ππρ' σοποετηΐηρ ρυπίδὴ- 
πιοηΐς." δοιηοιδίηρ, ἴῃ 6, ἢδ ἀγρᾳθβ, τηιϑὲ Ὀ6 οοηϊαϊ πο δι δἢ]}6 (Ὁ 
{παῖ δυδῆεοῖ. Απά ἰβα {Π|ηκΚ8 ᾿ἴ 8. {Π 18: ““ αιιοὰ Ὠοπιῖῃε8 εἰϊαπι 
Ὀοηοβ ἔγισίι8β Ὀοηδπι, Σδ͵08 πιδ]αῦ ΓΌΟΓΟΠιΙ ΓΈΓΓΟ σογῖο δἰ ὃ] ρεῖ- 
ϑιιλϑοτίηἴ, οἴ ααΐ πηαΐατα ἀγθοιθλ, 1] βροιδηῖθβ γί βιι εἰ νὶ- 
Βοόγεπι Γοδι ταςτυ τὶ, Ἰσρηϊ δοβιυπιδηΐ. 

20. Τῆς ἄραγε Ἐτὶῖ2. ννου ἃ εχρίαϊ ἢ ποέ, τνἱἢ τηοϑδὲ Οοπιηπχοηϊδ- 
ἴοτβ, δηιἰεηΐ δηὰ τηοάθιη, ἔογ πάντως ; ὕυϊ Π6 δβ8 σῇϑ ἴῃ σοποϊ βῖνα 
ἔογοα ἐέσῃημο ογο. 

1, Το ἴδ Ἰπιογργοίδι!οη οὐ ΘΟ] ουβηος, ἅς., Ὁγ νΠΙΟἢ οὐ πᾶς 15 
(Κ6η ἴο βίρἜ ΠΥ ῥειυ, ΒΥ 2. }υ.51}γ ΟὈ)οοῖθ, Ὁ ΒΘμονε (86 ΟὈΒΟΣνΕΞ) 
οὗ πᾶς δηὰ 5: ΟἸΟΒ6Ιν σοἤθγα, {ΠΕῪ οδῃ ΟὨΪΥ ἀεποίς ἰθοβα τ ῖο 
ΔΙῸ ποῖ 4]}1, ννεῖθο {ΠΟΥ Ὀ6 ἔδνν ΟΓΥ ἸΏΔΩΥ. Απηά Πα σοτηπιθηάβ (Π6 
ἐχρίληδίίοη οὗὅὨ ΕΟ, ““ ἤδῆλο, ἢ} }5 οατηδηταπι ἀϊπίαχαϊ, πες 
[λοϊοητυπ) ραίΓ5 νοϊυ πίδίοιη." Πα ὁ ποιῶν, τοι ἴδε ἴοτοε οὗ ἴἢ6 
Ῥγοβθηΐ ἴθηβθ, ἱπιρογῖβ ν μαΐ ἴ8 σοητηυ δ) πὰ παυϊυα)]. 866 (Ὦτγ8. 
δα ΤΙδορῆν. 

. 44. Κ᾽ ἐκεένῃ τῇ ἡμέρᾳ 58 τηραηίΐ {116 ἀαν οἵὗἉ {ἰϊὸ Κἰησἄοπι οὗ Ὠοάνοι 
λιι8ῖ τηοπιϊοηθή, {ΠἸπ6 ἀΥ τνῆδη τἰια Μαββίδἢ 8}.8]1 δηῖοῦ ἃροὴ ἢ }5 Κίηρ- 
ἄτῃ, ὃν οχογοϊβίηρ ἰυάρτηεηῖ. Βεϑίάθβ, (π6 ρῆγαϑθο “" {Πϑ1 ἀδν᾽ ἰδ 
βοῃλθί 68. τιϑεἀ Δ 080} 16]γ, ἴο ἀξιοῖς (6 ἀαν οὗἉ )ιάρπιεηῖ. ὅ:εε 



51. ΜΑΤΤΗΕΥ,, ΟΒΜΑΡ. Υν]]. δ0. 

Μαῖιῖ, 11, 94. δηά [κὸ 10, 11]. ΤΊα ννοτὰβ τῷ σῷ δι"όματι ἈΓ6 Γδη- 
ἀεγεὰ Ὀγ ΟἸεαγίυ8, “" διιὺ ποπιλίπὸ ΟἸεΓϑιϊαπογαι ἃ ἴ6 ἀρμεῖϊαιὶ δάοο- 
46 υἱ τὰ." Βγ ἄἀτοῖ., ““ ργονϊάθμαο 08 ἰά ἔλθει δὰ ἰδϑϊδηά πη 
μοϊεηείδιι πᾶ πη. Απηὰ ὈΥ Οἴδεοῦθ οἰπαιν δε. “ΓΒ ρῥγεΐδγεηοδ 
566 Π|8 ἴο ὑ8 ἀϊὸ ἴο ἴπα ἰηϊεγργείαιοη οὗὨ Κγεῦν, Καὶ, δηὰ ΕτΗΖ., 
“ΒΥ (ὨΥ ογάδσ δηὰὴ δυϊμογὶϊγ." οῦ, 88 ΕἸὶ1Ζ. γθδγκϑ8, [ἢ ε86 πιθη 
Ρτγεϊθηθοα ἴο ρῥγεϊοῖ ἤμίυγΓα ἐνεηῖβ ἰὴ ἴῃ6 πᾶϊηο οὗ ἴῃς Μεβϑίαἰ, ἰῇ 
ΟΥ̓δγ ἴο οὈϊαΐη Πιογα δυϊπου τ αηὰ ἰηἤυεηοθ, ΑΒ ἴο [6 προεφητ,, 
που, 88. 1 ἤανα οὐδεγνθ, {Π 6 θεβϑῖ (οιμπηοηϊαίονβ Ἔχρίαϊη ᾿ζ οὗ 
ἐεαςἠΐπρ, ἀῃιὰ {παϊ δἰ ηϊβοαιίοη ἴ8 εἴδεννθεγε ἔουηά ; γεῖ 1 ἀρτεθ νυ" ἢ 
Επῖζ., τπαῖ τα σοηγοη ἰητεΓυ γε αἴ οΠ, Στορήδου, 18 πιοῖδ. ΒΟδΟι- 
τηοάαδιοα ἴο ἴα ννογὰ5 [Ὁ] οννηρ. ὙΠουρἢ (αιημΌΟ]}, νν [ἢ ἢ 5 διαὶ 
Ἰηραηυλῖγ, οὔβογνεβ παῖ {παῖ δἰρηϊ βοδιΐοη 18 μὑΓεΐογαῦ]θ, βίησα ἴο 
Ῥγοιηυΐε τἴπ6 Κηον]εάρε οὗ ἴπε αὐϑμε! 8. 4 πιδίίογ οὗ ἢ οΡ σοηδ6- 
ᾳυδηοο, δη ννουἱὰ τΠπογοογο 86 ὲ πῃ) ΠΙΟΓΤΘ ἴο ΤεΕσοΟΙ 6 η6 6 η ἴἤδῃ 
ἴο ἔοτεῖεὶ εΐηρβ διίαγε.", Οη {[Ἰὲ δυνάμεις 8ε6 ἴῃ6 Ὠοΐα οἢ 1 Οογ. 
16, 10, 

43. οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. 1Ὸ (ἢ δ6η86 ἀρρτουο, ΕτΊῖΖ. οὐ͵εοίϑ, 
ΟὈβασνίηρ : “ ηρα οηΐιη Ρ] 8 ἰπεδῖ πος : ΠΟΙΏΪΩ65 ἰδίοϑ δυτιπθαι8 
δίυαϊα 7905 ρἰδηὸ θη ἱπηουίυϊδδα. ΑΓΟΘηϊῸΓ εηϊ πὴ εἴ νἱ ἶδ Ριιϊ Δ Π1ῈΓ 
υδ4116 60, υἱ οἰΐατη τηδποσία δηΐπιο ἐχοϊἰαῖ, 408: ἱπαηΐα οἵ ργατᾶ 
διιηῖϊ." [ἡ (Π6 ἀποχωρεῖτε 18 ἱπιρίϊοιὶ, ἔγοτα (ἢ6 παῖ οὗἩ (ἢ6 δι- 
Ἰεςῖ, 4 Κἰπὰ οὗ ἐχεογαίίοπ, βιυιοὶ ἃ8 δορὰ δηὰ ΕἸ5ΠΕΓ Γεσορ ΖΕ. 
(εγίδϊη ἰὰ 15, [πη ργεδῖ Φυάρα νν}}} ἢᾶνθ ἢ0 οσοαδίοη ἴο δ ΡΙΟΥ τ 056 
νἹοΪθηΐ ἐχργοβϑίοῃβ ἴο νυν οὗ πη Γοβοσῖ, ἴο ἰῆοσοαβα ἴῃς Οἱ [6 Ὧ688 οὗ 
οοσἀετηηαίίοη, 

44. Τῆε οὖν ΕΥ1Ζ. Γοΐδτβ ἴ0 νϑγ. 4]. ὁ ποιῶν, ἃς. Αηᾷ [)ε ἰὰγ8 
ἄοννῃ ἴῃ [Ο]]οννίπρ; 88 {πε οἱο βεηϊεηιίαγαμι: Οὐδηΐο ἀεςηγοηδίγε- 
ἴαπι εδῖ, οἱ ᾳυΐθ8 Ὀοηδ Ποεἰο 5119 τορι οἱ ἱπα᾿ ρ᾽ϑοαῖαγ, πη οοὶ νᾶῆο ἐχ- 
ἴεγηδβ βρεοϊεὶ βίγερμϊτυ,, δεα οὐβοαμίο αἰν1}}}5 ἀδογοῖ}8 ριεθϑ 0, δεαιιὶ- 
ἴυγ, υἵ, «οἱ τ] δυϑου ἰαῖ, τες ἃ ροβϑὶῖ σοι ραγαγὶ οὐ Ποπηλ 6 δ 68 
ἴῃ ἤγηγο Γυρἷ8 [πη ἀατηθηῖο δχϑίγιεηῖθ, 4} ρτεέδοορι8 Π)658 Ουβεαυ  ηὶ 
ἀεδηεροῖ, 5810}}}8 οἵ 111}, 4] δύο ἀοιηυτα ἱπηροηδῖ, ν. 2 4---26. Ηε, 
ΤΟΙ ΟνοΓ, σοηςεῖνε8 (δὶ νν. 24---28, ἀγὰ ποῖ, ἵροη ͵ι8ῖ ργουηάϑ, 
βεραζδίε ὈΥ ϑοηβ ἴγοι ἴῃ ΓὈβῖ, ἃ8 δὴ ἀροάοβίϑ. 866 ἢἷ8 ἢοῖθ. Τἢ6 
ποιεῖ αὐτοὺς (1. 6. λόγους) ἷ8 (816, ὑγ ΕἸΙ1Ζ., αι Ῥεγηιΐτα ἰοοσιιέϊο ἴον 
““βοῃῖθῃ[85 ἤγδ δὲ ΟὈδε υϊυγ." [{ 19 μἰαί Ωγ 8 ἰάϊοι σα] ρΡΓΑΒ6, 516- 
εἰΐγίηρ; ἐο ἀο {δε αοἰΐοπς ἐπ)οϊπεὰ ἱπ ἐδ τιουτῶς. 

45. τεθεμελίωτο. Ἦετε {Π6 δυρπεειῖ ἰ8 οηνἰο, 89 οἴ δθη ἴῃ μ]ι:- 
ρεγίδοϊβ ἴῃ ἴΠ6 Νὸνν Τ᾽ εδίδυηθηῖ. (866 πο 8 Οὐ. ρ᾿. 37.), δηὰά αἷϑο 
ἴῃ (η6 Ὀεϑὲ ννεϊῖουβ. ὅ6ε6 Βεῖϊ2Ζ οὐ [υςΐδη, ἴ. Φ. ῃ. 70, 485 ἀπά 59], 
Βροχὴ, κα ἴῃε Ηεῦ. πϑῷλ, ἀεηοῖεβ {παῖ Ὀεδίϊηρ, γαϊη ὈγῪ τ ΠΙΟὮ ἜνΘΙῪ 
ἐπΐπρ; ἰ8 ϑοακοά, Κκαυϊμοεὶ Γαδ 9 [πὶ ἔρχεσθαι Δηἀ ΝῚ3 δΓα Ὀοίὶι 
υδοὲ οἵ [πε ΓΌΘΠ ΣΡ; σου Γβε οὗ ἰοσγεηΐϊθ. ὅ6ε ΕΖ. 47, 9. 5. 59, 19. 

46. καὶ, δι. 80 τ16 Ηεν. 1. Μωρὸς, ἱπιρτουϊαεπί. Ἐπὶ τὴν 
ἄμμον. Τῆΐβ υ8ὲ οὔ (ἢ6 «γίὶς]θ ἀθβεῦνεβ δι[εηϊἴο. [ἋὡὑΚὸ 6, 49. [α5 
ἐπὶ τὴν γῆν, χωρὶς θεμελείον. Δ ῖοϊι Ἰαϑὲ οἰ ΓΟυμηδίδ 6 86 6})}5 ἐνε- 
Ῥίϊοαά ἴνεγε. Οἷνἱ {πὸ πτῶσις μεγάλη πίη. οὐτηρμαγεθ Νίγερ. Ἔη. 9, 
810 ἃ 465. Το β80πὶ οὗἁὨ ἴΠ6 δἰ η}}} 06, ἢ 88 γ5, 15 [ἢ]8: ““ ΗΘ ννῆο 
Ρυϊβ8 ἸῺ μγδοίϊςα ὩῪ ρμγεοθρῃῖθ, ΘΟΠ80}18 [ὉΓ ἢ 8 Οὐνἢ 5] ναίΐοη ; τυ ἢ] 6, 
ΟὨ ἴ[Ἰ6 Οἵ οῦ δηά, ἢα ν]υ πορίθοίβ (ει, δη ρμγαοίδο8 (Ποῖ ποῖ, 
δ νναπίηρ ἰο ἢἰ5 βΒαϊναϊίοη. 
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48. ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῆ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ. Ἦδῃο νεγὸ 
1.8 ογεθουσίδτ δοηιθῃ 16 ΟΥΒΊΪΟΠ ΘΙ, τηδρηδιω δὰ μεγουϊεηάοα 

διιάϊτοτγίολ δηΐ το νι ὨΔΌυ 886, δοβαιιε Ἰεκὶδ ἀοοίογυτῃ ρῥγεθοομί με 
κοθττ 1}14 δι! ρεγασὶ οουΐεβθθοθ 6856, ουἱνὶβ στο Ὁ1}]6 νἱάοδίϊυγ, αυὶϊ 
ἀϊ}οο )ο)υπῖ8 ἀϊδρυϊδι!οηἰϊθιι8 ἀἰδίΓΊοἴοδ ἔϊι1886 6 1:0 1.18 ΓΑ οἷ ᾿ηϊ6}- 
Ἰεχεοσὶϊ. (Ἐγὶ(Ζ.) , 

Κυΐηοοὶ πιδἰηϊαἰηδ ἐπαὶ καὶ ἐγένετο ὅτε ἙΟΥΓοβροηᾶβ ἴο ἴα Ηεῦ. 
“1 ἰη Εχοὰ. 8, 91.) δῃὰ [45 ἴα ἕοσγοα οὗ δέ. Τὸ (ιεὸ ἔόγπιες ρατί οὗ 
ἢι͵8 ρμοβίτίοη 1 δδδεηῖ, θυ ἤοΐ ἴο {Π6 Ἰαϊ(6Γ. Ηδ, τπογεόνυεγ, οὔβογνεϑ 
1μαῖ ὑγ διδαχὴ 18 ΠΕΓΘ τηδδηῖ ὈΟΙῊ ἴῃς ἀοείτίπε ἐέδεί  ἀῃὰ (ἢ πποάε οΥΓ 
εονππμπὶ αἰ ἰἰ. 

9. Ετὶῖ2. νυνἱ}} οὶ αἰΐονν {πὶ ἦν διδάσκων ἷδ ἃ τηετε ἨδΌγαϊβτω 
ἔος ἐδίδασκε; ὑυῖ, νἱτἢ ΒεΖα, τεραιὰϑ ἰϊ δὲ ἃ ΗΘΌΓΕΥΥ μεν ρηγαϑίϑ, 
ξατο λυ αἷϑο ἴο ἰἢς ὐγοοὶς ἰδησυαρθα, Ὀαϊ νυ] ἢ 88 ἴΠ6 ἔογοδ οὗ ἀδ- 
ποϊίζηρ; ἀοἶδγ δηὰ ρεγθανθῦϑμοα ἰὴ ἀοἱηρ; ΔῺΥ ἴὨἱηρ,. 
ὙΠ χεϑροοῖ ἴο (6 μῆγαδε ὡς ἐξουσίᾳν ἔχων, ἘΓΙ2. τη ἶκ6 ἴξ 50 

Ρἰ δίῃ, {παῖ 1ἴ ̓ 8 ϑυ Γργ δι ρ᾽ ΔΗΥ ἀουδί σου]ὰ ἢανα δυίβεῃ ἴῃ {πε τηϊη 9 
οἵ Ἰηἰεγρτεΐοσθ, Αμπὰ ἢ δαάβ. “" Κεοϊὸ Εγαϑιηιϑ εἴ Βο2Ζ8 ἦν διδάσ- 
κων, ὡς ἐξουσίαν ἔχων τοῦ διδάσκειν ἀοςεῦδαῖ, ἰἀηφυδπ) οσυἱΐ ἀοσεηάϊ 
ἀδίδ εβϑϑεὶ οορία. Εὐιθηΐπῇ οὺπὶ ἀϊοίτηι18 ὈΟΏ δ δ.γί 58 ἐχογοθηάε ροῖθ8- 
ἰδίετι ἢ ΌΘΓΟ, αἱ 68Πλ βοϊϊὸ οἱ μετὰ λοιαι. γα δηΐτ δϑί ἴθ τλ- 
ῬΟΓΙΕ, υἱ Ροβϑὶϑ υ{}}}{ὸ }Ὶ ἀοοοσα, μοδίοσί 8, αἴ ΘΧΘΓΟΘα8.᾿" . 

ΟΠΑΡΟ ΨΥ. 

Υεκ. 1. Κατάβαντι αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἤἠκολούθησαν αὐτῷ. Ἐπεὶ 
Βευδ ἀἰσεηάϊ Μαείίεο ἔγεαυδηίαδίυτῃ (εχοιρία τὰς δρυὰ (εγβάοτε, 
1. 1. ν. 531. συλ νείεσίδι5, ν. ο. Κυρκί8 δᾶ. ν. 28, βεηιϊεῃίθιω), αυὶ 
εἰδὶ ΠΟ Τεοῖδ ῥγϊοσγθη)ὶ ἀδίνυτηα ΔΌΒοΪυἴι πὶ ἀϊοῖί, ἰἀπηθῃ πο ὙΠΟ Γ9 
σε. Ρ. 151. 86115. νετὲ ρεγίεπαϊί, σομϑδίσυςοηθτ ἔῃ ᾿ἰ5 μίαπὲὸ Ἰ6ρ]- 
πὲ ργοςεάογο, φιοά ἰἴβ οββεῖ, ηἶδὶ οοπϑίδηϊοσ αὐτῷ εγώ 5εημε- 
Τεΐυγ. Ἑαυϊάοηι εχἰδιϊηο, ψυυπὶ Ῥγοῃμοηθη, αὐτῷ ϑβυδηεείεγοεϊ 
δοσὶ ρίοσ, ἤοὴ ἰϊυὰ αὐλάθηι, ᾳιοα ρατίοἰρίυπ ῥγοοσεάαϊ, βεά ᾳυοά 
δ΄ 1] οὐπὰ 60 ῬΓΟΏΟΙΏΕΠ, 6 πηεηία 5101 6]Δ Ὁ] ρμϑβ5π), 6586. (ΕΥἼ(2.) 

Λεπρὸς, 8 Ἰεροῖ, 8 ἰβργουϑ ρεῖβοῃ, οὔθ δαἰδεοῖεα νὴ ἢ ἃ οσυϊδηοουβ 
ἀϊδογάδσ, ο8|16ἀ ἴῃ Ἡεῦγενν ΠΡῚΥν, οὗ νυ ϊο ἢ Ο(ο]βιι8, ὅ, 20. ἀεῖα!}9 ἱννο 
ϑογῖ8. ὅεε Βαγίμο]ϊη ἀε Μοτῦ, ρ. 39. Βπεηξογὰ ἐδ Ἰεργὰ δρ. Μεὺ- 
δα θη, δηκὶ Οἵα δι ογ (168 σεΐεσγεὰ ἴο Ὁγ Κυΐη., ἰο νοι δὐὰ 
Μεδά ἀς Μοαδῦ. Ἀ100. 

ᾧ. προσεκύνει αὑτῷ. ΤῊ οἴον Ἐνδηρε} 518 δ (ἢ πιοάδ ἰὴ νυ ἢ 
118 ἢυπ} 0]8 ΘὨΕΓΟΔῪ ννὰ8 δάθ, δὅὃ0 Μδῖκ 1, 40. γονυπετῶν αὐτὸν- 
Αηὰ [λικὸ ὅ, 12, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον. 

Κύριε. Α ΟοΙὨρε]]αιῖίοη, 8ἃ8 Οτγοῖ, 88γ8, βοιηίϊ πηθ8 δ ἠγεββθά ἴο 
ῬΕΙΒοηΒ ηκηοόνη. Βυΐζ 88 ἱΐ νγὰβ υϑοὰ ὈΥ ρῃρῖ}5, πε π δα γεβείῃρ, 
1Π0 1 τηλϑίετϑ, Δα ννᾷϑ ἀου [1658 δρρ! οα ἴἰο ΤΠ αὐδὲπδ, δπὰ {᾿Ἰ6 Ιεμδσ 
Ῥ ΟΣ] Τορα ἃ «9}6ϑ515 ἂἵ ᾿ἰθαϑῖὶ 88 διοὴ ([Ὸγ ἴΠ6 προσεκύνει ν}}] ποῖ 
ῬΙΌνΘ ΔῊΥ τὐογϑὴὶρ ΡτΟρΕΓΪΥ 80 ο8}]16 4), 80 ἰΐ ΣΔΥ ἤογα ὕες ἰδ Κθ. 
Καθαρίξειν, Κα τπ6 ΗεΌ. ἽΠΌ, ἴο ν οἢ 1Ε Δηθννει8 ἴῃ {Π6 ϑορῖ., 
ννὰ8 υδεα ΡΙΌΡΘΙΪΝ οὗὨ ουμην ΙΘρτοϑν, ἤἰΌσΣ [Π6 μϑομ!αῦ ἔου ] 655 
δϑοῦϊδεά το {Πα ἀἰθονογ. 

8, ἥψατο. ἹΚαίη, (πίηκυ ἰπᾶῖ οὐζ [κογτὰ ἰουςμβοὰ ἰῃ6 ἰερογ, ἴο. 
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ΣΏΒΕΘ ἢ οὔγο ονἱἀοπὶ ἴο αἷ] 88 γεϑΌ Κίηρ ἔγοπῃ (δαὶ ἰουοῖ. Οἱ 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ΕΓΖ. Οὔϑοῦνεθ: ““ ΠΟῚ δι ρεχνδοιδηοα 6896 
ἸΠΟΠαΓα ἰφάεϊ ρἱρεῖᾳια,᾽" Ηε δάάθ, (δὶ (86 Ενδηρεὶὶδὶ οομἑά ἴον 
καθαρίϑειν ἴᾶνα ιἰδεα ἐξαέρειν ; γεῖ ἢ6 δαορῖοα ἴῃ6 ἔογΠΊΘΡ ἴθστη, ἴο 
Ἔχριεββ ἴΠ6 μποίραπηθεε οὗ ἴΠπῸ αἀἰδογάεσ. Ηδ αἶβο υἰρθι!γ Τϑι δ 9, 
ἐΠδῖ (6 οὐδεγνδίίοη οὗ Κυΐη., ἰμαῖ λέπρα 8 ὉΓ λεπρὸς, 18 τοδαϊοά 
Ὁγ {π δα αἰτίου αὐτοῦ. [τ ᾿88 Ὀδδὴ αυεδιὶοπεὰ ψμοῖθεγ ἴΠ6 αὐτοῦ 
οὐρῇ ἴο ὃε τεΐεγγεα ἴὸ ἡ λεπρὰ, ΟΥ ἐκαθαρίσθη. Ἐτ᾿(2. (ΠΠ Κ8 ἰΐ τηδῖ- 
ἴεγ8 ποῖ, δίῃσα ἴ{π6 8686 18, ““Ιδργβᾷ Ἔεχρυγρδηδο δ 60 γϑῃλοΐδ 6βί.". 
Βυΐϊ, ἀϑϑιιγθ νυ {ποσὰ 19 πχοϑῖ οοηποχίοη τυ ἡ λέπρα... 

4. ὅρα μηδενὶ εἴπης. 'ΓΏα ομρϊἰηΐοη οἵ Ῥεῖθ. 18 οὐ)εοϊεά ἴο ἘΥ͂ 
ΕΥ12., τ ΠΟ οἰἴο8 ΟἿ γγθ. 89 δρρίγίῃρ ἴο 1 {Ππ6 ἴοσιῃ σφόδρα ἀνοήτως. 
Βγ {6 ἱερεῖ, ον οὐ ἴα δυϊμογν οὗ {π6 Να]ρ. δηὰ βοίὴς Μ85. 
ἴῃ Μαγῖς 1, 44., τῶδῃγ Οομπμῃποηίδίογβ, ἃ8 ἘδΌγὶο., υηιἰεγβίδηα (Π8 
Ἡϊρὰ Ῥτὶοεί. Βυῖ ἴἴ δρρϑᾶγβ ἔγοῃ,μ [μνὶϊ. 18, 9., τηδὲ (ἢ͵8 διποιίοι 
"88 σΟΙΏΠΊΟΩ [0 αἰέ ἴα Ῥγίεβίβι Απὰ Κυίη. τἱριτν οὔϑογνεθ, (Πα 
ἘΠΟΓῈ ἰδ δυσῖ Δι ΠΟΥ 88 ἴο σοπηρεὶ υ8 ἴο δἀορὶ ἰπαΐ ορἱηΐοη. γ78 
ἸΏΔΥ εἰ μοῦ, τὴ τἢ ΕἸΒΏΟΡ, ἴ κα τῷ ἱερεῖ [ΓὉΓ ΔΩΥ Ῥιϊεδὶ ἡ ποπι ἢδ 
δου πγεοῖ τυ, ΟΥ ΓΑΙ ΠΕΡ ΔὴΥ Ῥγίοδῖ, νυπείμπον ἴπ6 Ηρ Ῥγίεβδί οὕ 
8} ἸΠΙΈΣΙΟΥ ΟΠΘ, ννἤοτ ἢ δῃοιιὶ ἤπα αἀἰδοπαυρίηρ (Ἰαῖ ἀπίγ. ΤἩΠουρἢ 
ὟΨ6 Οδ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΒΌΡροβα ἴΠδῖ δυιςἢ ἃ ἀν ανοσ 6}} το [86 Ηρ Ῥιϊεβί, 

Εἰς μαρτύριαν αὑτοῖς. Αἰῃοηρ ἰπο86 νγῆο γείδγ ἴῃ αὐτοῖς ἴο (6 
Ῥτϊεεὶς ἰ5α ἙυϊΗγιηΐυϑ; διμοηρ (ἴο86 τγῆο γείεγ ἰΐ ἴο 10:6 ρεορίο, 18 
ῬΠΘΟΡΙγ]., ἃ8 οἰιοὰ ὈὉγ ΒτὶιΖ. : Κελεύει δὲ καὶ προσενεγκεῖν τὸ δῶρον 
οἷς μαρτυρίον τοῖς ᾿Ιουδαίοις, τουτέστι ὅταν μον κατηγορῶσιν ὡς τὸν 
νόμον καταλύοντος ἔση μάρτυς ὁ νῦν κελευσθεὶς παρ᾽’ ἐμοῦ προσω" 
γαγεῖν τὰ παρὰ τοῦ νόμον διαταττόμενα. δ Ἰυ80}}7 οὔδεγναεϑ, 
1μαῖ (Π8 ϑοθῃ8 ἴΠ)6 ργείογα]ς ἰηϊογργείδιίοη, θθοδυβα ἴΠ6 Ἔχδηλη8- 
(ἰοῃ τνᾶϑ εηἰεγεὰ ἰωῖο Ὁγ πὸ Ῥυγίοθίβ ἔογ ἴ.6 βαι᾿ἰϑίβοίοη οὔ. (88 
Ρεθορίθ. Ηβ, ποννενθγ, ννουὰ Ἴσοηβίάθν ἴῃ6 ννοσὰϑ 85 8 οἰδυϑ86 ὑγο- 
οδδϊηρ ἔγοιῃ ἴῃς Ευαηπρείϊεέ, ἀπὰ ποῖ ἔγοῃ οὰῦγ Ζογή. Δηὰ ΕτὶιΖ. 
ϑιάυοε8 Ὄχβημ]εα ἔγοιῃ (ἷο. ἐς Ν. Τ΄ 1, 7. ᾿Ξ βομη. ἀς ἐα]ϑὰ ἰορ». 
ο. 19. ΤὨνογά, 1, 872. Χεοη. ΑμηδΌ. 7,1, 8. Βυῖ (18 8 ἸΠΏΟΙΕ 
δι 14 0]6 ἴο {πὸ (Ἰδβϑοδὶ ἤδη ἴῃ 6 ϑογίρίυγα! τυγιῖο 5. 

ὅ. Εογ τῷ ̓ Ιησοῦ, Ἰηϑγ Μ538. ἰᾶναὰ αὐτῷ. Απάὰ (πουρῇ ἰξ 18 ἃ 
δοιηενν δὶ ἀουδιαϊ ροΐϊηῖ τ ΐοῖ ἰδ {π6 μγοίθγα]ς χεδαΐηρ, γεῖ 1 
δρτεο ἢ ΟΥοθΌ. πα ΕσὶιΖ. ἰη ἤχίηρ᾽ οἡ (Π6 ἰαίέεγ. [11 18 ϑίγδρ6 
τηδὶ βοιηθ, 88 δνΐυδ, δῃουϊἀ Ὦανο πηδϊπἰαϊποαὰ παῖ ἴἢ6 σδηζυ ΣΟ ἢ 
᾿γεσα τηθηϊοηθὰ νν88 ἃ ργοδεϊγίε. ὌΝ {πὶ8 ποῖοι ἴπ6 ννογάβ οὗ 
νοῦ. 19. 8γ6 αυἱία δὲ νασίδησθ. ΠΕ ἰβ, ἰἤθη, ὯῸ ΓΘΆΒ0Ὼ ἴο δυβῃ- 
ὄοη ἴδε Ορίῃ]οη οὗ [6 δη(ἰεηΐβ δηὰ τηούογηβ, {παῖ ἢ νγὰϑ ἃ. Οεπέϊέε. 

6. ὁ παῖς μον. Ἐτὶϊ2. ννου]ὰ τοίηονα ἴΠ6 δρραγεηῖ ἀἰβογθραηου 
Ὀείννοε 6 ὁ παῖς Ποῖα, δῃὰ (πε δοῦλος οὗ 1Κ6, ΟΥ̓ ϑυρροϑίηρ; 
{πὶ Πα ννᾶβ Γεδ}}γ ἃ βεγυδηΐ, Ὀαϊ ἰ8 ἤθσα οδ] εὰ ὁ παῖς, 48 ἃ ἴογῃ οὗ 
δῇεοιίοη, ἴο δῆῆονν ἤονν ΠΡ ὮΪΥ Ὠΐ8. πηδϑῖοῦ δϑίοεμηθὰ ἢϊπι. Ὅηΐδβ, 
όονανογ, 15 ΠΔΓΒὮ δηὰ ἔγιρὶ ἃ. [τι ἰβ Ὀοἴαν ἴο ΒΡ }086 ἴῃδί ὁ παῖς 18 
τιδο ἰη ἰδ δ6η86 δεγυαπὲ; 8 ἰάΐοηι ὈοΐΪῃ ἨδΌγονν δηα Οτγρεῖκ, δηή 
ἔουπὰ ἰπ {πε μον οὔ τὸ 1.,δἰΐη (ννθησα οὔῦ δον), δῃηὰ {{Ἰὸ βαγροπ οὗ 
ἴΠ6 Εγδηοῦ δηὰ δοοίον, ὅ66 ϑοῇ]θυϑ. 1 2χ. 

Βέβληται ἰ6 τεπήετο Ὀγ Κυΐη. ἀδομπιδίς. Απὰ πε δά άβ, (πδῖ 80 
(6 δεμρῖ. αἱ Εχοΐ. 21, 18. τεπάεσ ἴπῈ Ηεῦγ. 98}} Ὁ βεβλήμενος. 
υϊ (6 νοιϑίοη οἵ ΕἼ12., ““ Ἰεοῖο ἈΠχιιβ οοῖ,ἡ 88 οοηῆηρσή ἴο ἢ» 
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θεά, 9 τῆογε βἰρηϊβοαηῖ, δά ῥγοθ Ὁ τῶογα δοουγαῖθ. Τηουρὶε 
Ἐγ12. 18 ἱποϊίποὰ ἴο γγείοσ, “ ᾿ἴὰ αδοῖιι8 οδὲ τυ οἷζ παραλντικός, 
υΐρρε φυὶ ἴῃ Ἰεοΐατα σοη)δοίιδ δἰ1." ; 

7. ἘτιιΖ. ροϊηΐ5, καὶ λέγει---αὑτὸν ; δηὰ Π6 ΓαΐοεΓθ [Ὁ δὴ 1}118--ἰ 
ἰγαϊΐοι οὔ ἴ86 σοβροηδβῖνε οὐὈ)εοίϊνα δεηβε οὗ καὶ ἴο Ῥοῖβ. οὔ Ευτρ. 
Ῥῆση. 1373. ΕἸΏΔΙ]Υ, 6 ἴδ68 θεραπεύσω ἴΟΥ {Π6 δοτίδῖ σοη͵υῃο- 
ἔνε, Βαϊ ιτΐδ ἀοο5 ν᾽οἰοηςα ἴο ἰἢ6 “οτϑ, δη6 γἱ6 148 ἃ ἔγρἰὰ δθῆϑο, 
το ἢ 85 Ὀ66Ὼ γεβογίεα ἴο, ἴ0Γ Π6 ρυγροβε οὗ γεχηονίηρ ἃ ἔδηοίε 
οὐ]εειϊίοη. 

8. ἘΠ12. οὔδογνεϑ, (πὶ ἰῺ ΟΥΘΙ ἴο ρογοεῖτε (6 τῖρῃί Ἰοσδίϊοη οὗ 
π6 ἵνα, Ῥ6 ΤΩΔΥ ἰμὺ8 σοηςφεῖνα ἴΠδ Ἐθηΐθηοθα ; “ΟΠ εἰ ΘΡῸ 
ἑάοπευδ, υἱ αυϊάαφυδηι ΔΡᾺ8 60 ΠσΟΠϑ]]1ο, υἱ ἴῃ πηθ8η) ἰ6 ἀοηνυτῃ ουπ- 
ἔεγαδ. ἜΠῈ οοιμοη χοδαάΐηρ λόγον, ἰδ ναί ΠΥ ἀείεπαοά ὈὉγ Ὑ͵οΙ ἢ 
δηὰ Ῥαϊαϊγεῖ. ΝΟΣ σϑὴ 1 ἅρτοὰ τυνἱτἢ Κυίη., [παῖ λόγῳ ἰ8 τεἀιιπάδηϊ. 
{τ ἴ6 στ ΠΥ δοοουηίϊεά Ὀν ΕΓΖ. 16 ἃ αἀαδἰδνε οἵ ἰῃβίσυσηρηϊ, ἱ. 6. 
φηὶ! οἰπεπι ὠοτίε (80 ΟἿἿὟΤ αὐ α Ὡοτα)ὴ; δῃὰ ἔπεα '8β, 6 8805, 80 
6} ρεῖ8 οὗ ἑἰαθήσεσθαι τὸν παῖδα μον. ἘΕἸἾΠΔΙ]Υ, ἢδ σοτηρδγοβ Ῥβευὰο 
ἘΕδοδίη. ἰῃ Αχίοομο, ο. 1. ὀφθέντος σον μόνον, ὦ Σώκρατες, ῥαΐει 
καὶ γὰρ ἤδη πολλάκις αὐτῷ γέγονε συμπτώματος ἀνασφῆλαι. 

9. ἄνθρωτος εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν. Τὶ 15 οὐβεγνοῦ Ὀγ ΕτΙῖΖ. ἐπδί πὸ 
Θχϑίηρῖα δ88 γεῖ ὑδθη δὐαμποεά οὗὨ {Π|8 υ86 οὗ {πὶ ρῆγαδθ. πὰ ἴδ 
σοΟΠΡΑΓο5 Ἠδβυοῆ. χαρίσασθαι, παρασχεῖν, λέγονται γὰρ αἱ γυναῖκες 
χαρίξεσθαι αἱ ὑπὸ συνουσίαν ἑαντὰς ἐκδιδοῦσαι. Βυϊ 1ἴ ΄τῃθδν δ6 
ἀουνιοα τυν)]ιεῖπον ἴΠπ6 ἔτσι γεδάϊηρ ἴἤ γα Ὀ6 ποῖ συνουσίᾳ. Ἴδα 58Π)6 
Οὐτητηδηίδίου Θχργοβϑοθ ἴἢ6 δθῆβε ἴδ: ““ νεΐ δἱ νϑσῦο νοϊυηίδῖοπι 
ἴδῃ) ἰπαϊοοδ, ΒΒΔΌΪΤΟΥ βεγνΒ5 οὐβεχφαυθηί δι υἱὲ ἕλε! !} 6 ἀξοσηοηλθιι5, 
ΤΩΣ θογυτ διυιοῖουϊ 0.5 : εἰδηΐπὶ 6ΕρῸ ᾳφυοσὰδ {{ΠΠιιῶὼ ἐχροιῖογ, 4υΐ, 'μδ6. 
᾿ροσίο δβιι)εοίῃβ, δὶ ἢ}}}1{68 πλθε ροϊεϑίαι! ΟὈΠοχίοϑβ δ] αυϊά ἔδοετε 
ϑυθεο, 5ἰαιίτη δι} ἀϊεῖο δυαϊθηϊαβ βιιηῖ Ηδ τΠδη τετμαυῖβ: ““ Αρ- 
Ῥαγεῖ ἰρίταν, Ποη καὶ γὰρ βοογείηι δυτηοηάυτα υἱ 1,Δἴἰπογατι εἐεπὲπηι, 
δεα καὶ ἐγὼ λιηρεπάα 6586, αἴ νυ ]ραἴα - παπιὶ εἔ ορο, αὐ ἰηἰεσρτοῖϊδιο 
Βεζξ βοηϊθηίίδι ἀθργανδγο νῖβἃ δδηλ βιιϑίϊ ποῖ εἴ βγεῖ, φυοα πειιὶ- 
πεπὶ ζπρίδϑεῖ, νοὈΟΓ πὶ δἰ γασίυγα ἰϊα οοτημοβίία : καὶ γὰρ ἐγὼ ἄν- 
θρωπος ἔχων ὑπ᾽ ἑμαντὸν στρατιώτας, εἰ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, πο-- 
ρεύεται κι τ. λ." ΕἘΕΠΙΖ. ἱπο  η68 ἴο {πε ομὶηΐοη οὗ Μασκίδηὰ οὐ ἴδε 
ἄνθρωπος. υῖ, 88 1 Ὀεΐογα οὈδβογνυεά, ἰϊ βθεπ8 ἔαγ- δίς μα, δπὰ, Ε΄ 
«Ὠ]Κ, νου] γεχαυίγε {πὸ δα αἰ τἰοη οὗ ὥν. 

10. τοσαύτην πίστιν, “50 στοαί ΑἸ (45 (ἢ)}8 τη8 5) .᾽" 
1}. ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ. 'ΓΠεδα ττοτὰβ δΓα ἴο 6 ἰδ Κοῃ 
ἧπ {πεὶ} ΠΠΕΓΑῚ δοοερίδιϊοῃ, βίηςα {6 ὅεννβ πιδάδ ἃ ργεδῖ ρματγί οὗ τπὸ 
ἔε] ον ἴο Ὀ6 επ)ογεα ἰῃ {πὸ Μεβϑίαιν' 8 Κἰ ηράοπι, οοηϑἰβϑὶ ἴῃ ἐχαυΐδίς 
Ὀαπαυεοίθ, ἴο Ὀ6 μαγίακεηῃ οὗ Ὀγ ἐϊ8 οἰ (ΖΘ 58 ἰῇ σοη)υποιΐοη νυν} (μεῖς 
Τεπονηθα δησοβίοσυ. (866 ϑοῃοεῖίρ, δὰ ἢ, 1. δηὰ Βεσγιῃοϊὰϊ Ἂς. 1. μ᾽. 
196.) ΤΠογοίογα Π0886 νὩο ᾿ιϑαγὰ 686 ννοσὰϑ οὗ Ψε81:5, οουϊὰ ηοΐ 
Δ χ ἴο {πε π 8Υ ΟἴΠ6Γ δεηῆβο. (Εγί(Ζ.) 

14. οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας, ἱ. 6. ἴ[ῃο86 ἴο Ψῆοτῃ {πε τίσἀέ οὗ βοἢ 
ὈεϊοηρΒ, ἐμε 9. Βὸγ (παῖ παιΐοη, νυ ιν 18 δοςσυβιοιηοα μτίάε, 
αϑοίρῃηθα {Π|6 ἔα] Ἰοἰν οὗὨ 16 Μεβδίδ 8 Κἰηράοῃι ἴἰο ἰἴ86}} δοῃε. [1 
τᾶν 6 οΟὈβογνϑί, ἱπαὶ {Π6 76 νν8 8 Ὺ ““90η οἵδ (Πΐπρ,᾽" ψὨδη βρεακὶ 
Οὔ ΔΥ ΟΠδ6 ΟἸΟ5εἸ Ὁ σοηηδοίοα ἴῃ δὴν νγ. (τὶ 2.) 8ε6 Εἰβοῖ Ῥγοὶ. 
ἦθ νῖτ. εχχ. ῃ. 516., δηὰ α͵5ο Κιυιΐῃ., ννῆο σοιηρᾶτεϑ 0κ6 10,6. ὁ 
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υἱὸς τῆς εἰρήνης, ““ πογίῃν οὗ σοοὰ δηά Ὠαρμρμίηε55,," δπὰ Ἀ9, 108, 92}. 
ΠΏΊΘΏ ν}λ}, “Ἃἢ]086 ἀεδιϊηοι τὸ ἀεδίῃ." Τ7Π|6 86 ἤοΓα οὗ ἴΠ6 αγέϊεϊς 
1.86 βοιῃδινῃδί ρογρίεχϑ ἴπ6 Ουτητηθηίΐδίοῦβ, ποδί οὗ ννῆοπ) τρδκοὸ 
ὯῸ πχδης0ὴ ΟΥ̓ ἰῖ, ἰγεδιίηρ; ᾿ἴ 85 ρίδομδῖο. ϑοιὴθ οὗ ἴΠ6 τηοβῖ τεοεηΐ 
ΟὨ69, γγΠ0 Ἔϑρϑο }} } δἰϊθηά ἰο (ἢ 6 ἔοτος οὗ (ἢ δι[ἷς]θ, δδοσίθε ἴο ἰξ 
ἃ. δεηδα, Ὀιϊ δα ποῖ δρτεεὰ ννῆδί {παΐ ἰ86.ΊΎ. Βρ. ΜΙαάϊοεῖ, αϑϑῖη8 16 
[ΟἸ]οννίηρ; : “(ἢ 6Γ6 68)4}} ἐδεν (1). 6. {Π6 ρογβοῇβ 51 τηδηϊ]οη64} ννεορ 
δηἢ ρηΔΒῃ (μοἷγ ἴδει }}." ὙγΜΠουὶ {π6 ἀγίϊο]α (Π6 8415) ἴῃς ργομοβὶ- 
(ἰο νου] οὐΪγ παν Ὀδεη, (Παὶ δοη16 ρειβοηβ 8δῃοι )ὴ ἰἤθ γα ἡνβερ. 
μγι2. {16 τῃδῖ τῆ 6 ἀγιΐοϊα γαΐεγϑ ἴο (ἢ 6 ἀδθοτγέ. δηα {παῖ 06 86 η868 
18, [δὶ {ΠΥ 8}}8}} δ Ἐν δυοῖν τνεερίηῃρ; δηα ρηββιΐηρ οὗ ἰςεῖ ἢ 85 τΠ 6 Ὺ 
Ὦανα ἀδβοστε. Βυϊ {1158 18. ΒΌΓΕΙΥ ἴυοο ΔΡὈϊ ΓΑΙ ἃ 86η86; δηά ἰἰχε 
ἤογθλοῦ ὄχρί παι οη 18 γε ]Υ ργεξεγϑΌϊε. 

18. Κυΐη. οὔβογνεβ, [δι ὥρα ἤεΓα ΔΏϑνγοτΘ ἴὼ ἢ (ἢ Δ]ά, δηὰ 5γυ, 
Ρῶ (866 Ὥδη, 8, 6 δι 15.}, ννιίον, Κα τὸ ΗΘΌΓ. ΡᾺ), 15 οὔϊεπι υδοὰ 
οὔα ροϊπέ οὗὨ ἰἰπιο ; 85 στίγμα χρόνον, ἴχακο 4,ὅ. 66 ΕἸδοἢ. Ργο]. 
ῬΡ. 102, 5644. 

14 βεηη. ᾿Γορεῖμον νυν ῖτἢ 294 πιε8 δηὴ Φοῦπ (866 Ματῦῖ 1, 29.) 6δι19 
δηϊογοὰ τ ἤουβα οὗ ϑίιηοη Ῥεῖογ (866 δἵ 4, 11.), δηά ποῦ ουηὰὲ 
[85 νυ» 68 τῃοΐῃοῦ δος οὐ ἃ ὑεή. (Κιυΐϊη.) ἘτγὶῖΖ. ἢδ8 δῃονῃ (ῃδὲ 
1ΠοΓΘ 18 ὯὨῸ Γρᾶβοη (0 δυρροβα, νυἱῖν Οατοῖ., ἴπαὶ ὈγῪ 16 τὴν οἰκίαν 
Πέτρου 18 τηεδηϊ ἴΠπ6 Ὠοιι86 οὗἉ Ῥείδγ 8 τη 6 Γ-ἰἢ -ἰανν.. 

15, καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὑτὴν ὁ πυρετὸς. 11 ἰ5 
1ΓῸ}Υ οὐδβεγνεὰ, ΌΥ ΕἼῚ[2., (παὶ ἴῃς Ἐνδηρο]8ῖ αν] θη] σοῃσαῖνοθ ἢΘ 
18 Γεσογάϊηρ; ἃ πεϊγασμίοις Ὠδαϊηρ. Απαὰ ] νου]ὰ δά, {Ἰὰς [18 18 1658 
ΟἸοαν ἔγοῦλ ἐπ ννογάϑ, Ὀοοαυδα οὗ ἰῃἢ6 Ηοῦγοισο ἰαΐοπι, νυ Ὠ]ΟὮ ἀ64}9 
τηυςἢ ἴῃ ἃ Γερεί πο οὗ (6 οορυΐϊα. 1 ἀργϑο, ἢ ΕἸ12., (Πα (6 
ουπηπιοη τεδαΐηρ;, αὐτοῖς, 6 ρτοίεγα } ] 6 0 αὐτῷ, ὙΠΟ ἢ 18 τεδὰ Ὀγ 
πιοδῖ Οὐ ἴς8, 885 Μ|}}, Βεηρεῖ, εἰβ8,, βιὰ Μαιιῃβὶ. Ης οὈδβεσνθὰ 
ἐπαΐ ἴῃς Ἐνδηρε] δεῖ, τυνῖι ἢ ροοά γεᾶϑοη, νγοῖθ αὐτοῖς, ϑἰηῆσ6 Ὦ6 ΠΟΥΟΡ 
ἀεβογθο8 }6508 88 ροΐηρ; ηδιιεηςεα, Ὀὰϊ ΑἸνναγ8 89 δοοοιηρδηϊθα Ὀγ 
ἃ ἰῃτοηρ; οὗ ἀϊδοίρ᾽ε8. (866 νϑγ' 18.). “"Νὸγ ἰβ8 1ῖ (οοπιΐηιιεβ ἢ6) ΔΏΥ͂. 
οὈ)εοϊϊοη πὶ δἵ νεσ. 28, ἢ6 ἌἼχργεϑϑὶν τηθηϊ 8 (ἢδῖ [118 αἰδοῖ ρ]68 
ννοηΐ ν ἢ Ὠΐτ ἴῃ ἃ δϊρ. Ἐροσγ 6 ἀδθεῆδα 1 ὨΘΟΘΒΘΒΑΓΥ ἴο ὨΟίΪσΘ. 
ἐπ8, 85, ἐη (6 ὨΔΥγδί ο νυ ἢ Ό]]ονγ8, [ἢ 6 αἰ8ο 1 168 ὑδὰγ ἃ ῥγίηο- 
ΡΑ] ραγί (νοῦ. 95. 6664.).᾿" 

.. 16. ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ. Ηετοα ἴδογε 18 (ἢ σοϊητηοῃ εἷ- 
1 ρ5]5 οὗ μόνον δηᾶὰ ἐπὶ, “αἱ ἃ νον οἠΪγ. Καυΐη. σοιηράγα (ἱς. 
(μίο!. ὦ. “Θρὸ νεββθιῃθῃ8 1116 (οηδβιι, αὐ] υόγόο οἶνε5 ἴῃ δαὶ τ, 
ο)]} οἷο." Πάντας, ἷ. 6. 81} (παῖ γοτ Ὀτουρῃί ἴο πίῃ. ΕΤΪΖ. ἤογα 
τοι 8 : “ [18 Ποϑίγυ) εἰ 81 γεθι8 ρεβϑίβ ἰηϊογίιϊδδεϊ, οἵ 8ὶ ἤθη 1π- 
ἰον υϊϑοοῖ γεοῖϊδ βου ρβι886 ὑβῆθθο, 611 Ὠθη16 8: Πρ! ]08 ὩΡΤΟΙΟΒ Γὸ 5 
ΘΕΏΒΕΓΟ, Ὠ6ς Δατηοίΐδιῃ 118 πη)εαεἾδηλ δ᾽ ηρι δι!) μεγϑοηυΐ, δβεὰ αυς 6 
οεἰογίβ ϑεϊεςοία ἰγδαϊοσγαῖ 8, 1. 8644. βἷς ΘΟ ΡΓΘΠῃΘΏάογο οοηϑιϊτιογαΐ,. 
υἴ οπγηΐθιι5 μα851π} 8[14[15 ξομτοί 8 βδηϊϊδίθιῃ γοϑτ υἱδπὶ αἀἰοογεῖ," 

17. ὅπως πληρωθῇ. ἘΕἾ12, ψ}} ποί αἰϊονν {πὶ [18 ἔοσιηυϊα 19 
τὶ γ τεπάογεα, Ὀγ τοί. δηὰ οἴπογβ, ““ οο εἰδβοίιι υ,᾿ ἃς. Απὰ 
ἢ6 πιαϊηἰδίηδ (Παΐ {Ππ6 586η56 ᾿πητοη δα Ὦγ ἴΠ6 Ἐνδηρο δῖ 8: ““ ἴ0 ἴλι6. 
εηὰ (μαῖ,᾿ ἄς. Ηδε οὐϑεγνεβϑ παῖ 81, Μαίίἤσνν ἰγδηβ᾽ῖθιὶ 16. μρα8- 
δᾶ οΥ̓[ϑαίδἢῃ ργορτὶο πατίθ., Αμὰ πα δά δ {ππ| ἐβάστασεν σΔ ΟὨΪῪ 
δἰ ἢν ἐμέ, ρεγέμί2ε, τοὶ σωδέμἐ, ΟΥ αὐδέμϊε: ὯΟΓ Ψ1}} ἰξ [Ὁ]]ονν, Ὀ6- 
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οδυδα 6 ΟΔῺ ΔΩΥ βαστάϑξειν ἄνθρωπον, [πὶ νγα σΔῺ ἐπεΓείοτε ΘΩῪ 
βαστάϑειν νόσους. Υεῖ] Βηὰ ἴῃ ὕδ]ει, οἰϊοὰ Ὀγ Ῥγεἰ5., ψώρας θερα - 
κεύει, καὶ ὑκώπια, ““ ἴξ Π68}8 ϑοΓ68, Δηα Γαιηονοδ ὈΣιιϊδ6 8. ὅ8εε ἴΠ6 
Ἐχοε]εηῖ ἐχρίδηδίίοη οὗ ΔΌρ. Μαρεε, οἰϊοὰ Ὀγ αργ. Το βδἀνοσῖ ἴο 
186 (Ὠΐηρ; ἰιδε! , 1ζ 6 ῥἰδῖῃ (85 ΕΥῚ 12. οὔβασνεβ), ἔγο;) ζζϑην ρββϑδρδδ 
βαἀάιικςεά Ὁ’ ϑοδιοεῖίρ. δηὰ ἡ εἴβ., τπδὶ ἴα ὅεννβ ἱπίεστοα ἔγοπι ἐπ δ 

ἴῃ ᾳυεβίΐοπ δαὶ {Π6 Μεβδίδιι νοι] ὈΘπε τ πγοῖὶ Ὀγ ὨοΔΙ ἢ ρ᾽ 
αἰϑογάεσθΌ 80 νγείθίεϊη σεπιΆγᾷθ : “1 Ῥεῖ. ὦ, 24. τείεσίυν δὰ τε - 
ταϊδδίομδτι ρεοδίοσι : ᾿ἷ6 γυθγῸ δὰ βδδῃδίησθσῃ πιούβογι). Οὐ 
εἰυδάδιῃ γμοϊεηξίεΒ εἰ Ὀοηϊϊαιϊδ εϑῖ, υἰγυπηηιδ Ὠγερβίδγε ; εἴ, εία, 
Ῥεοσδβ γϑη 8818 εἴ τηογῦΐϊ, αὐυἱ ἔγαςσίυδ δυηῖϊ μοσσαίϊοτγυτω, ρεϊϊ πίον. 
Ῥω. 103, 8. Βαγηδῦδβ ὃ. 5." , 

18. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὑτὸν. Ἦδετε ἰδ Ὠϊπιεα 
δὲ ἴΠ6 Σεδβοὴ ὙὮΥ “6505 δἀορίεα [Π6 πηθαβυγα οὗ ογοθϑίηρ' ἴὸ ἴδε οἵδε 
Βί6, πϑιηθὶυ, Ὀδοᾶυδε Ὧ6 ννᾶϑ ἱποοιηπχοάε ὈΥ ἴἢ6 τυθζυάς οἵ δρ- 
ΡΙἸσδηῖβ ἴὺὸσ ουγε. 

᾿Ἐκέλευσε ἰδ ἴο Ὀ6 ἴδίκΘἢ ΣΑΙ ΠΟΥ ἴῃ τῆ 86η86 οὗἩὨ δέά οὗ αἱξγεοί, (Δ 
ογίεν. Απὰ ((βουρῇ ἴἢδ οἱ! οιπϑίϑησθ 8 ηΟΐ τηδὰδ ὙΘΥΎῪ οἶδα) νγὰ 
τηυδί ΒΌΡΡΟΒΘ ἴῆ6 ΡΕΓΒΟῺ8 ἀϊγεοιοα ἴο ὃὈ6 ἴΠ6 αἰδεὲρίεε, Ὡοὶ (6 συ} - 
ἴυάο. ΒεΖζα οχρίαιηϑ, “" ἰηάϊχ!α ρῥγοϊεοι οηθ." ΟΥ τμὶ6 αγϑεῖς 
λοι, ὈῪ νος ἢ ἴπα δυθ)εςΐ, (Πουρ ἰζ Ὀ6 ηοΐ ἐπ ἐδ ϑετγὺ, γεῖ 15 Ἰεξε 
ὉΠ ΟΧΡΙΓΘδδοα, Δ ΘΧϑορ]6 18 δἀἀυςεα, ὈΥ ΕτὶῖΖ., ἴσοι ΖΕ] δη, Υ. Ἡ,. 
18, 32, Κυϊηοεῖ οὔϑεγνθϑθ ἰῃδί ἀπέρχεσθαι, Κα ἴπὸ ΗςὈ. 313, 5 
υδεὰ οὗ ροίηρ; ὮῪ 868) 88 Ὠειί. 80, 18, Ζοἢ. 1, 3.. Ματγὶς 4, 35. Τῆδ 
τδ6 οὗ {πΠ6 Ὠυμηεγαὶ δηβυνεσίηρ ἴο οπ6, ἔοσ ἴπ6 ργοδομη ἱπαοβδηϊίε, 15 
Τουηὰ Ὀο(ὰ ἴῃ {πὸ Ηεῦγενν, Ογθαῖς, δηὰ [,β(ἴη, ὯΔῪ, Ἔνθ ἴῃ Σποῦογα 
ἰδηρΌδρεβ. 

Οκ ἴδε ἀϊνεογδῖν οὗ ἐΐπηθ δδοϊρῃεὰ ἔον {118 ἰγαῃδδοίΐοη ὃγ ἔλικα 9, 
57 δι ὅ8., ἰξ ἰθ νεῖ} οὐθοσνοὰ Ὀγ Ετγὶ[Ζ. : ““" ΝΟ]]θλ νεμελθητῖιβ ἀΐδμυ. 
ἴαίυμ, υἱγῖυδ εἰἴ, Ἐνδηρε! δία νεγοϑι ον ταῖϊο. Ουΐρρε πευΐον 
᾿γαῦδεῖ τεγιαι18, α}.0 δἰζεγιιηι δυμογεῖ, ργα)υάϊοΐαπι, δε νἱἀθοὶζ, χαὶ 
ἈΝ} ργεορεαϊ ἴδ ορ᾽ πίοης ἰοροῖ, αἰσίᾳυθ, ποῃ, υἱ (τ διὶ νοσθπὶ ἔλπηδ 
οἴ δυσιιϊοηα δοοοροιῖῖ, ἰϊὰ ἰερι}8 εἴ Γεβ, αυὰ 1116 []. 6. Ἰερζῖ8 μογὶῖι}5] 
ληοϊίδίιδ Ψε80π| δά θ8εῖ, ἐχρ]ογαίβ ἔμϊββα. [ἰδαὰ6 υϊεγᾳια δὰ 6}15- 
ΣΩΟΩΪ ἴειηρειδ σοί γε δοὶῖ, ΄υο Ἰερὶ8 μεσ διδάσκαλε, ἀκολονθήσω 
σοι, ὅπον ἐὰν ἀπέρχῃ ᾿ςοτημπηοάὲ ἀΐςσοτα μοίιυδδεῖ, ΜΔ Πεευ8 δὰ ἰώ, 
400 νε]]εῖ “Ζ68115 τπᾶγε (δ) }]δοῖτπὰ γα] ΐοαγ, 1λιοϑ ἰὰ Ηἰια, 400 εχ- 
οἰιιϑὺ8. 6 δδῃιδυιδηοσιπ) σΟὨΠΟΣ Δθ.1]Ο, αὰ0 86 σοηνεσίοσεῖ, βηοορα 
ΠΤ ὙΥ ΟΝ β , 

40. ΕἼδοΠΟΣ ἀκα Ὑἱῖ, [δχ, Ρ. 286. (ἢ τ᾿ ἀρρτοδαιίου οὗ Καΐη.) 
ἘΠ ΏΚδ πὶ Ὀγ ἴη6 πηεητίου οὗ [ο:63, Ψ6505 Ἰηδδηΐζ ἴο ἰπὶ ἃ οἴαγρε οὗ 
ἐγα πεσε; πὰ ὈΥ (παῖ οὗ ὀέγά5, ὁοη6 οὗ ἰευϊίψ. Βαϊ ἰϊ 18. (τὶν οὉ- 
βεῖνο, Ὀγ ΕἼ (2., ὑπαῖ ἴη.8 1ῃ6 ἀΥρυτηδηϊ νν}}} θα ἰατης, δδὰ ἃ ἔδ᾽βε 
ΒΡΏΓ ΓηΘηϊ 1136. ΒΥ ἴοχϑβ δηᾶ Ὀἰγά8, ἢ6 δι.β, ἃἂσα τηεϑηΐ 0 δὲ 6χ- 
Ρτοβϑϑὰ ἴΠ6 ρεηδγαὶ ἴθστ απὲπιαΐς; νΐςἢ 18 ἴπ6 ἰγυϊῃ, Ὀὰϊ ποῖ τΠ8 
ῳλοῖε ἰταϊῃ. ΤΠ δγρυϊθηϊ (νυν ἢ) 18 ἃ ἐοτγί ἰοῦ!) 18. {8 : “ἼΠ6 
ΨΕΙΥ τπηεδησβῖ ΟὗὨἁη6 Ὀγαϊα ογοβίίοη, [Π6 νΘΡΥ ἴὈχοβ ἤᾶνα πεῖ γ ἀθηβ, 
δηὰ [Πὲ ὈΪγά8 οὗἁὨ [6 αἷν (νυ 1] ἢ 5θοῖὰ ἰθαϑί ἴοὸ ἤθεα Δ}Υ 86} 160) τπεὶς 
Βοϑῖ8." ὉΠΟΊΟΥ ἴπ6 κατασκηνώσεις 581|81}} Ὀ6 τΓοηάογεῦ ποξέδ, ΟΥ 
γοαδίδ, 18. ἃ τῆξγα αυσϑίίοη οὗἉ ννοσάξβ. 

420. ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Οτ {ἰ)}8 οοηϊνγονογίοἀ ξογτηυ]α ΕτιΖ. 
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νδ5 ἃ ἰοῆρ; Ὠοί6. Ἦδ ᾿88, πονγαυθῦ, (πγονη 1116 Δα ϊἰοηαὶ Πρ οα 
5 ἰηϊογργοιϊδϊίοῃ, “16 εἰν εξ ἀἰ ἤου ΓΥ (Βα {πη Κ8) ἀοαδβ ῃοὶ τεῖῖ 
1} υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, Ὀυ1 ν᾽ (ἢ ἀτέϊοδ. Ηδ ἀεῖα}}8, Ὀαϊ οὐ͵εοῖθ 
ἴο 4}1} (ἢ ἰηϊεγργειαιοη8 ΠἰΠογῖο ργοροβοᾶ; δπα οοῃοϊυάδβ Ὀγ 88- 
βογιΐηρ [πδἴ οὐἵῦν [ογὰ τηδάς ιδε οὗ ἴῃ: ἴογγω ““ 60 ιι8ι., αιιὸ βυβέοῖο 
ἴῃ Ῥγοροχλίη!ϑ 1, Νοηγηδ ἐς ποδὶδ ἰηἰογάμηι ἰσᾳυΐπλ, ἰΔηαϊιδπὶ (6 
ΔΙΊΈΤΟ ἢ. 8. βέξμα ἐϊ 6 ρατεπέμπι ᾿μμπιαπογιπι (Ὡδῃ τοῦ ἀνθρώπου 86ῃδιι 
οΟἸ]οοἴἶνο δοοϊρίεηάυ), αὐ νῦνο σοαύυττῦμ, ἤοπιο ἐἐΐ6, αὐξΜμ 
ΒΕΝΕ ΝΟΒΤῚΒ 1.6. ἔρο. Ἧς αὐάϑ, παῖ 85 96808 οἴϊδῃ δρρὶοα {18 
ἴσστῃ ἴο ἰπ86]ζ, συ ογ ΠΥ Ὀεϊϊανεὰ ἰο Ὀ6 ἴῃς Νεβϑβίαὶι, 80 (Π6Υ, αἱ 
Ἰεορί, τεραγάθὰ ἱΐ 8 εαυϊναϊεηῖ ἴο ἰμαἴ ἰατη. [Ιῃρϑηΐοιδ, ὨοννΈνοσ, 
88 [118 ͵9, 11 18 ἰοο ργεολσίουβ, δορὰ γ᾽ 6] 8 ἃ βοτηδννῃδί [τὶ ρ ἃ ϑεῆδαε. 1 
866 ΠΟ ΓΕΒΕΟῺ ἴο δυθηδοῃ {6 ᾿ηϊεγργείαϊϊ ου ἈἸΓεδγ δάορίεά, δβηὰ 
νυ οἶ Ὧδ88 ΘΟ ΔΌΪΥ ϑυρροτίεα Υ Ηεϊπδῖυδ, ϑοῃοιίεη, Βοβθημ., 
Κυΐη., δ΄ μ]ει8., ΝΥ δἢ}, δὰ αἰΞο Βρ. Μ|Ιἀαϊεΐοῃ, 866 βοδα ποῖς οὐ 
[85 ἔογηλυϊα, οὐ ἴπ6 οχίγδοϊ ἰῃ ὙΆΙΡΥ. 

41. ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν. Ἴἢε δἷγ οὗἁἉ {π|8 βεηίθησθ 8668 ἴο 
τοραγὰ [6 ἰδννυεσ 88 ὑείηρ ἃ αϊδοὶρίθ. Απά 1 80, οἱ μαθήται τηιιδὶ 
ἀεηοίο, ῃοῖ ἴΠ6 ἐϊοδῖσε σοηδίδηϊ σΟΙΏ ΡΘΗ ΟὨ8 οΟἵὨ .651.18, θὰ ΟσςΟΔΒ: ΟΠ Δ] 
Ο]]Ιονγοσβ. Ὑεῖ ἴα ἀπέϊεπέδ, ἃ8 Ὀδίηρ; δοουβίοτηδ ἰ0 ἰηϊεγργοῖ ἴῃς 
ἴογῃ μαθ. οὗ (ἢ ἐυσεέσε ΟἸὨΪΥ, 80 διιρροϑθεά ἷπι ἴο Ὀ6 οπ6 οὗ δ ; 
δηἀ Δ, ΘΔΓῪ ἰγδάϊ ἰοη, ργεϑοσνοὰ ὈΥ ΟἹ, ΑἸοχ. ρ. 622. Ροῖί., ἤχοβ 
ἵ το Ῥλϊὲρ. (Ετγὶ2.) 

ΙῺ 16 τηϑῆηεν οὗἉ (πὶ8 τεαυδδῖ νγὙὰ ΣΏΔΥ Οὔδεσγνα βοζῃθί ΐηρ᾽ ΨΟΙῪ 
τηοάεδί, ΕῸΣ ὑπὰογ ἴΠ6 πρῶτον 18 ἰπιρ]ϊοα, ““ἀηά [Ποῃ, ἐπ ἐλε δεοοπὰ 
ρίαεε, 1 ν}}} αἰἰομὰ οἡ 66." ΤῊ 5, Βοννϑυθῦ, ἰ8 οὐηϊτἰοἃ σογεοιυσαὶ, 
ἰβουρὶι, 85 Ετ ἴ2. Οὔδβεγνοβ, ᾿ἰϊ ΠΊΔΥ ν ΓῪ νγ6}} Ὀ6 δι ρρὶϊεὰ 62 εολεγοπέϊά. 
Απὰ 6 ΠΡ γ τειδγκϑ ἰμαὶ οὐν [ογὰ Κηδνν ννῆθη (0 ὑ86 ἴπο γεϊῃ 
(48 νεγ. 19 ἃ 20.), δῃηὰ ψβεῃ (88 μεγθ) ἴῃ6 ϑρῦσ, Τῆι (Πα 848) 
πρῶτον τουδὶ ΠΕΙΓΠ ΠΟΙ Ὀ6 σδηςεὶ]οά, Ὡογ ἴακθ ἴου πρότερον. 
ἴ ἴπ8 ποῖς οἡ [18 μϑβϑδβδαρα (ΡῬαγὶ [.}} πηυϑῖ ποὺν σδησεὶ ““ ΟΥ̓ ῬΕΙ͂ 

εροὰ," νυ ὶς ἢ ννογάϑ ργοοθθα οα ἴἢ6 ὈπῖςΏΔ0]6 Πγροῖπο518 οὐὗὁὨ Ο]ατίιιϑ, 
ἸΚγρᾷε, δηὰ οἰδιεῖβ, {πδὶ ἢὸ τεαυοδίεά ἴ0 ρΡῸ δηἀ ἐαΐε ξατο οὗ Ιι}8 ἔβί ΠῈΣ 
εἰ πὲς ἀδαίὶι, 

42. ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαντῶν νεκροὺς. ἘΓὶ(2. 7061} 
ἴργηιβ (ἰἰς Ἰαϊογρτγοίαιοη οὗ δοζηθ σεοθηΐ (οπιηθηίαῖοῦβ, 886 Ἠδυμπδῃ, 
Μοϊάδηδδυεν, Βοϊίθη, ἃς. (τῖῆιο ἰδ Κα {πὸ τοὺς νεκροὺς ἰ0 πιδδη [ἢ6 
σεεριϊίοπεςε, οὐ μηἀετίαξεγε), ἃ5 τηογε βτόγαπι ϑοπιπὶα. Απά ἢ Ο]  ονν8 
(Ἰὰὶ οὗἩ ἴΠ6 δῃιδηΐ8 δηὰ τηοϑῖ τηούργηβ, ννῃΐοἢ 1 ἤδνα δάορμῖοὰ. 1 
τηνϑῖ, Ὠοννόνοσ, υηΐΐα νὰ Πὲη ἰπ σα) τ ρ, [ἢ 6 ποικίοη ΟΥὗἩἨ δυτηβ 8ῃ- 
ιἰεηΐ8, (μδὶ Όγ τοὺς νεκροὺς Ψεδὺ8 πγεϑιῖ ἴο ροϊηΐ δὲ {πε υποοηνεογίοὰ 
δίαίς οὗ ἰἢς ἔλίμποσ. ΤῊΪ8 18, ΟἹ ΠΊΔΩΥ ϑοσοιηῖβ, νΟΓῪ ἱπιρτοῦαῦϊε. 
1 16 ὑὈεβῖ ἴο ἴα Κα {6 ἴθσπὶ ἴῃ 11ϊβ ὨδίΌγαΙ δοσερίαιίοη. 1 οδηῃοῖ, 
Ὠοννονοῦ, δρτοα 1} Εἰ 1Ζ., (πα {Π6 86 86}5 : ““ 51η6 ἸΠΟΓΌΟΒ 8.109 
ΤΩΟΓΙΙ108) (1. 6, δὺς δοσ( 8 ἢΟπΪ 65} 5ε με! γα, '. 6. σοῖδυ ἢος οἤϊοίιπι 
δὰ νἱνεηϊοϑ.᾽" “ΓῺ τοὺς ἑαυτῶν νεκροὺς 15 νγὲ}} ἐχμ͵αἰπεὰ τοὺς προή- 
κοντας αὑτοῖς νεκροὺς, Ἦρῃορο 8 ᾿ἰΠυδἰγαίοα ἹΓΠυςγὰ. Φ. 84., ψγῆεγα, 
ἀδβογ δΐηρ [6 50] δῃλη 168 δἱ {Ππ6 ρυὈ] ς ἔθ γ8}9 οὗ τῇοθ6 ννῆο Π͵εῖ 
ἀϊεὰ ἰῃ ἴα Ῥεϊοροπηδϑίδηῃ ννϑῦ, να βαγ8: καὶ ἐπιφέρει τῷ ἑαυτοῦ 
(δεἰ!. νέκρῳ, διὺ. σώματι) ἕκαστος ἦν τι βούλεται. ὅ866 (διηρθ6}}. 

43, ἐμβάντι εἰς τὸ πλοῖον, ἱ. 6. (πα ὈατΚ ννῆϊςῃ ἢΔα Ὀδεπ μιοςσιγοὰ 
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ἴο ᾿γαηϑροτί (Ποῖ ἴο {πα ΟἾΒΕΙ δἰάθ ; ἱπουρἢ οὗἉ (5 πὸ πιεπίΐοη Πα 
Ὀεΐογα ὑεδϑη τηϑήδ; δηά {πογοίογε οογίαϊη ΠΌΓΑΊΙΪ οἤοϑο ἴο εαποοὶ [ἢ δ 
ἀγιίοἶς, νοῦ Οδῶμῦε}} Ὧ85 νγν6}} εχ ργεββεα, δηὰ ΕΖ. δΌΪν ἀείεηάεὰ 
δηά {Πιτἰτγαῖεά, 

44, αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. Ῥαϊαίγεῖ τεπήίεγβ (ἢς δὲ ἐαπιεη. Βυϊ (Πΐς 
18. Τρ. ΠΥ τοὐοοῖοθαὰ Ὀγ Ἐτ᾽ϊΖ., νν πο νν8}} γϑηάογβ τ ακέεπι. Απά [ιδ 
ξΑΥ58 1ἴἴ ἢδ5 ἃ σοῃί(ϊηιιϑίϊνα ἴΌΓΟΘ, ἴἢιι5 : ““ ἰρϑύτα δαΐθπ) δου} 0} 
Ργεδϑεγδῖ, εἴ ἀογγηϊίαν! Ψ680.5.᾿" 

425. οἱ μαθηταὶ αὑτοῦ. ““ Βγ ἴἴνε868 (εχμ]αῖπ8 Ετὶ[2Ζ.) ἅγὸ ἀδηοίοα 
(ἢ ἴννεϊνα δροβίϊεβϑ, ἃ8 Ὀθίηρ ορροβδὰ ἴο ἴΠε οἱ ὀχλοὶ, νοΓ. 18., νι ἢο 
οἴ οἱ μαθηταὶ ἴῃ ἃ τηογα ἐχίεηθοὰ 8686." ἤε δί90 οὔβεγνεβ {ἰπαῖ 
6 Ενδηρε  βϑῖ Π88 ποΐ τηδᾶς ἰξ εἶδαν ἰδὲ (6 ἴνγεϊνα βδοοοτηρδηϊοαὰ 
εθι5; τπουρῆν, ἔγουλ νεγ. 45., [Ὁ ρρέανβ {παῖ (ἢν αἀἰΔ. Αηὲ Ματῖκ 
4, 86. δ ἀβ8 ἃ εἰγουπιοίδησα νυ ΟἿ ταν νγ6}} θὲ ἐταδρίηε, ΠαΠΕΪγ, 
(αἴ ΏΆΏΥ ΡΕΓΒΟΩΒ ζο]] ον Π6 ὈαΣκ ἰη οΟἴπεν Ὀυδίϑ. 

25. ἤγειραν αὐτὸν. δῖ, Μαῖκ δηὰ 81. [λΚὸ υδ6 διεγείρουσιν; 
ΨΠο͵α δι᾽ 15 ἰηϊοηδῖνο. ΚΚυΐποοὶ δι ρρίϊεθ (ἢ 6 ε}}}}υ85 ΌὉῪ ἐξ ὕπνον, 
εἰτ᾽ηρ; Ηομι. 1]. ε. 422, ἐξ ὕπνου---οἰκῆας ἐγείρῃ. ὙΜῚΝ 1688 Γοδϑοα 
Ὧδ6 ΒΡΡοΒβ6δ δὴ εἰ] ρεὶ8 οὗ ὅτι Ὀδέοτε ἀπολλώμεθα. ΕΥ(Ζ. ποτα }ι- 
ἀἰοϊουδὶγ, τουραγῖ8 οὐ {116 δδυῃάθίου 50 δρργορτίαί ἴο Ἔχίσγεπηα ἔδαγ. 
Βυϊ πἰϑ ἡιάριηεηϊ [8115 Ὠΐηλ νυ θη, οἡ (6 δίγεηρτα οἵ [ἢ 8 ρμεϊποῖρ!]ε, 
ἣα σδης6}8 ἡμᾶς. ΑΒ8 (καῖ ἰ8 ΟὨΪγ ουὔιτιοὰ ἴῃ οπὲ Νῖ58., 1 15 ΤηοΓΟ 
ΤΟΔΘΟΏΔΌΪΣ ἴ0 δΌΡΡοβἜα [ἢ 6 Οτηϊββίοη τἰηϊηϊθηιοηδὶ, ἴδῃ ἴο ἱπίσο- 
ἄυος δυο ἢ 8 ᾿αγβ εἰ} 818, νυ δῖοι νου ἃ Ὀ6 τοῦ δ] ονναῦ]ε ἰη ροεέγῳ 
(Δ πῃ μΓΟΘ6. 

406. ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις. ΕΥ2. ἰαἶκε8 Ἔχοοριίοη (ο ἴΠ6 8686 
σοπιρεβομὶξ, οοφτεμὶξ ; Ὀμὶ ἠοῖ, ἰὨἰηκ, οἡ ρυοὰ ρτουηά89. 7πΠε ἴσγυιἢ 
18, 51:10 ἢ ἀἰδουβϑί 00}8 ὈΘΟΟΙΏΘ ΠΟ Γ6 40 6511 0η5 Οὗἁ τοογάΣ. Οἱ ἄνθρωποει, 
1. 6. (46 ΕΥ2. οχρίαϊῃϑ ἴ(ἢ6 ἔογος οὗ ἴδε αὐίΐοθ) (ῃς τε ΝΟ παὰ 
Ὀδοῖ νυ Π688 ἴο {π|8 πηγϑοῖθ, ἵΓἢ6 ποταπὸς---ὗ ακούουσιν αὑτῷ ἢὮδ 
τοηοΓδ : “ ᾳυδηΐυδ ἢϊο νἱγ εβδί ἢ ἥδ (1 ὁχ δος ἐχειρ)ο Δρρᾶγεῖ) 
νοὶ νεητὶ οἵ υπ δ πιαΓ8 ΓΊΟΓα εἷ ρογιηῖ.᾿" 

48---84. ἘσΙ12. τοιηδτῖκβ (δαῖ [ἢ 8 Παγγαϊΐοη οὐὗὨ {(π6 Ὄχι ΟΓ ΠΔΥΥ 
τοϊγαοῖς νου κο Ὀγ 9681: τνᾶ5 ἱπιγοσυςσεά, Ὀοΐἢ ἔγομι 119 Ὀεΐῃρ; Ὠγοϑῖ᾽ 
ΓΕΙΊΔΥΚΑΌΪΟ, δηᾷ 8ἃ8 ργονίηρ; (ἢ σδυ86 οὗ οὐὔν [,οτά 8 τοΐϊυγη ποι. 
Οὐ {6 νϑγ. ἰεςΐ. ἰὴ ἐργησηνῶν ΕἸ.12. 88 ἃ Ἰυηρ; δηῃοίαι! ση, ἰη νυ ἷσ ἢ 
᾿ὸ Βα Πν ἀεἰετταϊπεδ τῆς ἴτας γεδαΐηρ ἴο ὑ6 Γαδαρήνων. Οη ἴθ 
ἀφο βεμπο ἀραὶ ἢ τουγδηϊὰ : “Κ δυηΐ, ἀοοεηΐα οοΟὨφιεητἃ, ζυτὶνυπάϊ 
υογίτλ ἔπιΓΟΓ ἃ ΤΩ 8]}8 ρα 8, ϑαίΐδηδε βαίθ! 10 .8 τερεϊαυδίυτ," 
ΕἸΠΑΙΪγ, μς ΟὈ]εςῖβ ἴο Κυϊηοο} 8 νεγβίοη οὗἉ ἰσχύειν, αμάεγε. Ἦε εχ- 
γΗ] Αἰ 5 1ἴ, ““ ἢο οπδ σοιιϊὰ ρᾶ88 Ὀγ νυἱῖῆοιυι Ὀεϊηρ αἰἰδοκοὰ ὈΥ [Ὠ6Π}.᾿" 
Απὰ ἰπ 6 δῆμοι ἢ ννουὰ ἀηἀογβίδηα ᾧ απ. 17, 17. διὰ ἀδη. 
Φ1, 50. (οἰϊοᾷ ὃν Κυΐϊη.) δαῖ (8 18 ϑοτηοννπαῖ ᾿αγεῖ ; δῃὰ 90 γε} ῦ 
ἰξ ἰσχύειν, δις, Ὀ6 ἴαο 88 ἃ μορυϊαῦ δηὰ (45 18 ιἰδὺ8} τ] δὺς ἢ) 
Βοῃθν δῖ ὨγρογθΟΪοδ] ρ] 886, ἰἤεγα ἰδ Ὠοϊἰρ; ἴο δἴιι 06 δἵ. 

29. ΤΠ ἱπίεγγοραίίοῃ ἴθ ἱηνοῖνεβ ἃ βίγοηρ περαϊΐοη. ἘΠ6 
ἀεπηοβ δά άγεββ 6ϑὺ5 ἃ5 Μεβϑίδῃ, δὰ Ὠδίθγα! γ ἀγοδὰ ἴπε δι ρρΓθ5- 
βίοη οἵ [εἰν ροννοῦ ἔγοι Ἡϊν ν᾽ ἢΟ ννᾶ8 γενθαϊθὰ, ἰο Ὀγυΐβα ἴῃ 836Γ- 
μβηῖ, δῃά ἀδβίγου ἴῃ6 ρβοννεῦ οἵ δίῃ δῃὰ ϑδίΐδη. Βγ {πε πρὸ καιροῦ 
15 αν ἀθητν πηοδηῖΐ (Π6 [6 τνΐεη {116 Μοββίαῃ βῃοι]ᾶ μοϊὰ Ἰαάρτηεηξ, 
ἃη( Ὀεΐογα τυ 10 ραγιοα τον τπουρπὶ ἰἴ παγὰ ἴο ")Ὲ γεβίγαϊηθ. 868 
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“Ὅγοῖ. Νοιμίηρ, σαπ Ὀ6 πιογὰ ἔτ ρ ἃ ἀπὰ ἔδγ- [εἴ πο (ἤδη {π8 (πγη 
νυ ἢ Ὑ εἰδϑιοίη ρῖνεϑ ἴο ἴῃ6 ννογάβ8, ννῆοβε ῃοΐβ 1 πγθγεῖν ἐπβουϊοεὶ ἱπ 
δοσοτάδηοα τνἱ ἢ ΓΩΥ μΐδη οἵ μἱνίηρ; 4}} [Πη6 ποῖοθ8 οὗ ἰῃδτ (οτητηθη- 
(ΔίΟΥ. 
ΤΉ υοτγ, ποῖν οουἱά {Π686 ἀδπηοπίβοθ ΚΠΟΥ͂Ν «96818 ἡ ἴῃ γε] }ῖν 

ἱηνοῖνοβ 0 αἰ βου οὐ ἴῃς σοτηηοη ορὶπΐίοη. Ἐργ 1ἴ  Γ δὐϑαυγιὶ 
ἴο δθρμοδα [παὶ ἀδηιοπδ δου ἃ ποέ ηονν 6508. 

80. ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη. Ἐτ᾿(2. οὈ]δοῖ8 ἴο {Π6 ΤοΔα ρ; 
οὗ μακρὰν, 88 Ὀεΐηρ; δἱ ναγίδηοε ἢ ΜΓ 5, 11. δῃηὰ ῈΚῸ 8, 84., 
δηΐ 5{1}} πόσα ἴο ἴΠ8 8686 ργορϑ, δϑϑοϊρῃβα ὈΥ ϑοῆα (ὐοτητηθηϊαίοτῦθ, 
ἍΠῸ σΟΠΊΡΑΓΕ ὉΠῚΠ δηά ργοομέ, Ηδ οὔϑεγναεβ ἴῃδἱ ποῖ᾽ 6} ἴῃ [19 ΠΟΓ 
ἔῃ (ἢ6 οἴ ΠΟΥ ῃββϑβδρθϑ ᾿νοῦ ]Ἱα ἴπ6 Οογημπηθηίδίοῦβ πᾶνα σγαβογίεα ἴο δϑιιοὶὶ 
8η ἰηϊεγρεοίαιίοη, 1 ΤΠΕΥ πὰ οσοηβίἀετοὰ (παῖ (6 ποέΐϊοπ ἐς γοἰαίϊοε; 
80 ἴΠπαὶ ννῆδί ομα τν}}} οδὶ] Ὡθδν, Δποῖῃον Μ0}}} οϑίδοῃ δοιηεινῃδίὶ σὸ- 
πιοία ; δηὰ τνὲ οδὶ] (Ὠἰηρβ ἔα οὔ δ) θᾶ, ϑοοογή!ηρ᾽ 85 "γα σοΠΊρᾶΓΟ 
οὐήεοοῖ9 ποδγοτ. Ὁ Τῇα βοσκομένη, ἴα ἀϊγεοίθ ἴο ὑὈ6 Κορί ἀραγῖ ἔγοπὶ 
ἦν, ἀπά ἴο ὕὉ6 τοηὐειθὰ ““ αυξ ρᾳβοθθαῖαν.᾽ 

[( 18 ηοῖ οἸδαν νεῖ. ἴΠ6586 δυνίηθ Ὀεἰοηροα (0 «οιος ΟΥ Θοηεϊίος, 
Τῆς ἑαέέετν ᾿ιὰ9 Ὀ66 ἰπουρ τ πηοϑί ργοῦθδῦ]θ, Ὀθοαῦβα [ἢς ΨΦοννα, ἰΐ ἰ9 
841, τγεγα Ὡοῖ δ] οννοά ἴο Κδορ βυνῖηθβ. [1}η ΠΥ ποῖς ἴ ἤατα βαϊά ἰῃδῖ 
ἰϊ ννγα8 ποῖ [ογηϊ ἰάθη ἴο τῆς 26 νν8 ἴο χορ ([Ἰθῃγ, ἱ. 6. ἰο βεεὰ δηπὰ 
αζε οατ6. οὗ «πε. Βιυιϊῖ (8 δϑεῖῃβαΐ νϑγίδησα νυ ἱἢ ναὶ 1ἰρῃιίοοῖ 
Β8γ8 Οἡ Ματκ 5, 1., ῈΟ (6118. 015 {μὲ {15 νγὰϑ Τογθίάθῃ ὈΥ {16 
Ταἰπιμαϊοαὶ οσαποηδ. Υεῖ (Π6 ργαείϊςε οὗ ὅενν8 ἐπ ἐλαέ ἀαροὸ οσλῃποὶ 6 
μτονϑὰ ΌὈΥ σδῃοη8 ἀγάλννῃ ὉΓ βατοσγαΐ σθ[ὉΓ168 ΘΓ ; ποῖ ἴο δ4Υ {πὲ 
δ}. ἢ σΔΠΟῺ8 νοῦ ἃ ΠανῈΓ ἤᾶνα ΔΩΥ ρΈΠΕΓΑΙ ἔογοθ. Πα αἰ βηου γ, 
Πονγανοῦ, ἸΏΔΥ Ὁ6 ἀνοϊάοή, ὈΥ̓͂ Ξυρμοβίηρ; πα δυο ἢ ΘΔ ΠΟῺΒ ΟὨΪῪ ἴὉΓ- 
θὰ τῃ6 ψαξίοπὶπρ οὗἉ ϑυνίης, ὈῪ Κεορίηρ; ἴα πὶ ὉρΡ ἴῃ δ[ῖο8. ΕῸΓ {ἢ 15 
ὨΘΟΟΘΒΑΓΙΪΥ ΒΌΡΡΟΒ6Β διιοῇ δἰ[οθήδησα οἡ ἴπεπὶ 89 σου] οἵ δι ἀςἢ]6 
(πῸ δθάογβο Βυϊ ἴζ 8 ργοῦδιϊα ἴΠπᾶὶ ΠΟῪ εσα ποῖ ἔογυϊἀάθη ἴο 
Κοὸρ {Ππδπ αἱ φγαξίησ, ἴῃ ννοράβ Οὐ ραϑίιγεβ, ῃ ἰαγρα ἢεγάβ ᾿Κὸ (ἢ 6 
Ῥγεδεηῖ (ν ]οἢ σοπϑἰϑἴθα, 85 να ἰϑάγη ἔγοῃῃ Μαγί, οὗ ἴννο 1Πποιιϑαηη), 
δίποθ ἴλί ννου]ὰ ποῖ ἱηνοῖνα δὴν ἀδβ]επηθηῖ. ὅλ΄ ἃ πηα  ἱπηδρὶπο (ἢ 8ι 
{Π6 ϑδυνὶηςθ 80 ζεμὲ ννεγὰ 80]ἀὰ ἴο {6 (ἀεῃ 168 ἴῃ ἴῆ6 σοηαἸ [ΙΟὩ ΟΥ̓ ουΓ 
δϑίοτε μὶβ8 (ϑ 0) 88 Ἀγ Ὀγουρῇτ ἤγουν [γε]δηά), ἱ. 6. 4} Δἴ. [1 ἰδ 
ῬγΟἤδΌ]ε, (Πο6η, πὶ {πὸ Πεγὰ Ὀοϊοηρεα ἴο «εισ8: δηὰ ἴἢι18 1ἢ6 ἀδ- 
διγι οἴ Οἢ τνὰ8 οἰτπον ἰηἰοη θα ἴο Ὀ6 ἃ Ῥιυπἰδηπηδηῖ, οὐ ταί ΠῸΓ ννὰ9 
πιοδηΐ ἴο ενΐπος {ΠΠ|6 πηϊρν ρόννοῦ οὗ ἴῃς [χὰ Ψ9ε809, δη ὦ (ΠεΓΘΌΥ 
δἴγι Κα τ πὶ η 5 οὗὨ {πὰ 76 νν8. 

84. ἐξελθόντες, δι... Νοιπίηρ;, 5 τεῖγ, οΔὴ ὍΘ ΠΊΟΓΕ ΠαΓδἢ ἤδη 
{πὸ Ἰηϊογργοίδιοη ΠΟΓῈ Ῥγοροϑθὶ ὃὉγ Κγεῖδβ. : ποῖ ηρ' ΠΊΟΓΘ αἵ νᾶ- 
τίδησς ἢ {Π6 μ]αΐη 6656 οὗἉἩ ἴῃς Ετβϑηρο δῖ (ἤδη ἴο δι ρροβο, υτἢ 
ΤΏΔΗΥ τοσοηῖ (Οπγιηεηίβοῦϑ, (παῖ τἴἢ6 πισπίαςς (ῸΣ 80 {Ππ6Ὺ δοοουηῖ 
1Π)6 0.) γυβῃποὰ οὐ ἴῃ Ὠοσὰ οἵ βϑινίηορ, δης ἠοῖ {πὶ ἐδπιοης. ᾿᾽Εξελθόντες 
Πιυϑῖ δἰ ΚΠ γ, “΄ [ΕΓ πανίηρ, ἀδρεγίεα ἔγοαι 16 τηθη." ὙΤῇηδὶ ἀπῇλ- 

ἈΞ Ἐὸγν {18 [ῃ6 Ἰσαγτηθὰ (οπηηδηίϊδίοῦ ννὰ8 ἱπάθδίοι ἴο Οδιρμδθεὶ!, 
νν ΠΟ Οὔϑεγνοα8 [Πα ““ἴἢ δυ0 ἢ} σΘΠΘΓΆΙ τνᾶγβ οὗ βρεα Κίηρ; {ἢ 6 8 αἰννᾶγϑ 
ἃ ἴλοὐῖ σοταμαγίδοη ; δῃηε τἢ6 88π|6 {Πρ πΠΔῪ Ὀ6 ἀδποπιϊηαίος μὲ οΣ 
ποί [ατ, δο᾿ροτάϊηρ, ἴο {Π6 ἐσίθηϊς οὗἩἉ ρτοιιπᾶὰ υνἱτἢ τ ΐο, ἴῃ ΟὐΓ 
που ἢ 19, γγ6 σΟΙρΑΓῈ ἰἰ.᾿" 
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θον εἰς τγυδῖ πηοδη ἀδρατί απὰ ρο ἱπίο (ΌΥ ἃ οοτηιοη ἰάϊοτῇ οὗὨ νεγθα 
Ῥγερηδηι4), ἰδ σογίαϊη, Εογ ἐλμαέ, ἀπα ΠΟ ΟἰΪπΕΓ, τηυϑὲ θεὲ 18 ββῆδα 
οἵ ἀπελθεῖν εἰς }γυδὶ ὈΘΙΌΓΕ ; δἰησα 1ϊ 186 Ορροβεὰ ἴο ἴῃ ὑδίηρ ἀγῖσεπ 
ομὲ ἔγοτῃ {Πϑὶν ᾿γεβοηΐϊ δθοῦδ. 

Οη {πε ορἰββίγορῃα, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν, Ετι[2. νμε}} το- 
ΤΉΑΥΪ : “ὕ Ποτηϊηΐδυ8β ποουδῖδς μγανὶ ρϑηϊ,, [8 ρογοΐὶδβ 4φυοαιδ 
Ρογηϊοίθιη δβεγιηῖ. “Ηἰ δηΐπὶ οτουραῖϊα 8Ό 11}|8 σογρογίθιι5 ἐδ 
γγεοὶρ! το πῃ τπάγα γυϊηῖ, ᾿θαας δυθοοσδηίαγ.᾽" 
Οὐ {Π6 οοπάιϊοϊ οἵὨ 2689 οἡ {8 Οσοδδίοη ΏΔΗΥ͂ αυδϑέοη8 να 

Ὀοοθη δρίζαϊοί, νυ ἰοἢ σδηηοῖ ἤογαὰ Ὀ6 ἀϊδουδβδοά. ἍΠε τίψἠέ οὗ 9650 
ἴο σδυ96 {Π|8 1055 ἴο 6 Κοοροῦθ, οδηποῖ ΓΟΑΒΟΠΔΌΪ Ὀδ αἀἰδριϊοὰ-: 
βίῃοθ, 88 ἔωτγὰ οὗ εαγίΝ ἃ5 γγὲ}} 85 ἰιϑαᾶναπ, ἢ6 τηὶρῃῖ ἐο ψηδὶ ἢδ 
σνουϊὰ ψ ἢ ἢἶ8 οση, Βυΐῖ ἱπάοορα ᾿ἰ δαπινῖῖ8 οὗἁἉ 151|βοαϊξοη οἡ ἦμος 
“ἡ μτποΐρ]68 ἸἰΚαννῖβα, ἴο τυ οἴ 8 ΠΟΙ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἤσθγα ἴο δάνεγ. 
Βεοδίθϑ, 85 ΕἸ ΠΥ π). νγ6}}] ΟΌβογνεβ, δ ἢ ἃ σδί βίγορ 6 νγ88 ξοηιι δ11ς 
ἴο βῆονν ἰῃαἴ ἴλ6 ἀδιηοηβ ᾿δα τοὶ Κ Ὀθοη οἹεοοίσα ἔτοπι ἴΠ 6 τηθη. Απάὰ, 
ΤΏΟΓΘΟΤΕΓΡ, ἰΐ 15 1.50} }γ οὐθογνεὰ Ὁγ ΕΥ2.: Ἐθδ 6 βογρίογβ βῖδῖε 
εεϑ(ἰτηδΐα Ὠἰ ἢ} νἱά6ο, αυοά γα ρορϑὶϊ σεργεπθηαϊ. ᾿πϑυηῖ ἀυοῦιι9 
Ἰουιϊπίθυα ἴῃ Οσατγάδγοηδσγιπι τορίοπα πη ρυτὶ ροηϊ,, ν. 48 ; πὶ δᾶνο- 
πἰοηΐοιι Μοβϑιδηη, ἃ 400 86 βεϊιηὐ δ᾽ αυδηάο ἴῃ Οτευπὶ ἠείιγυάεηοβ 
6886, [Δοἰ]6 σορῃοβουηί, εἴ φυοηΐδιῃ τηεϊαυσηΐ, 6 πη )8Π) 60 8}]6- 
Βοηίυγ, ἰά 8:01] οχρείπηϊ Ὀδηθῆοὶ!, οἱ ᾿ρ818 Ἰοθαΐ 'π ρογοῖβ, ηυΐ ἰδὲ 
ἔογία ραϑουηΐγ, σβοάδιῃ οοἸοοαᾶτο, ν. 29---52. (απ ῥσϊαυπι αὐϊήδπι 
βίης ἀοτηΐςο! ο 6886 Ὠεαυειηῖ, ἀοίηαάο ἱπηρυγα μογοογατ σΠΟΓρΟΓΔ ἴπ» 
Ρυγὶβ8 Ὡδίυγ]9 Ρεγοοπηπχοάδιῃ δϑάθῃι ὑγρῦεγα νυἱἀάδηίυγ, ο. ἡ Εἰθοῶ- 
ΣΆΘΏΡΟΓ. ἰη 1.: Νδῖι δηιάθοϊκίοβ Φυάεηῖδυπι, ν. Φ. Ρ. 447 846.) 86- 
εἰοἴδοϊϊ 7εβ08 ὑΓγῸ δυὰ τηδρηᾶ νἱ δογυπ νο]υ αι. ]Ι(Δαυ ρογοοσιτι 
οοΥΡοσα οσουραηΐ, 08 πο]ΐ τηΐγαῦὶ το ΐϑεγα ρογἰ8δ6 [ν. 84.1 Νβϑηι 
αἷς 1108 γενοῦ ᾿πίγαβϑθα ρΌγΟΟΒ ΠΟΥ δϑ πὸ οΟηϑῖβοδῖ, αυδηἀοσυϊάειῃ 
Ῥεγνοιθὶ ρεηϊ,, αυδιημοιηαιδ οσδυραβδθηΐῖ, ΠΟῺ ροββεηῖ ροσγηϊοίϊδπι 
ΟῚ ΔΒΈΓΓΕ." 

Ηρῖο 1 οδημποῖ Ὀυΐ δὐἀνεσχί ἴο ἴπ6 ἀδνίοα οὗ γεοῖβ8. διὰ οἴδπιουβ, 
νῆο ννου]ὰ ἀΐδροθα οὗ ἴπ6 αὐοϑίίοη 88 ἴο ἴῃ τίρλέ οὗ 9685 ἰο 
οαι86 16 1088, ὈΥ̓͂ ἐεηγίπηρ; ἴπαΐὶ ἴσα ὡταϑ ΔΗΥ͂ τηδίοσί αἱ 1055. ““ ΕῸΓ 
(8αγβ 86) [6 ον πεῖ σου] Ὀυΐοῖοῦ ἴἢ6 διυνίηθ, δηὰ δαϊῖ 1ῃ6 μοσκ, 
δηὰ οοηνογὶ ἴτ ἰηΐο Ὀδοοῆ : ΠῸΓ νοι] ἴΠ6 δηΐπια}9 πανίηρ Ὀθ6 
ἀτγοννηθὶ 6 Δὴγ οὐ]οοῖίοη ἰη (Ππ6 ορίηίοη οὗ ἴἢ6 Οδη11}68, σσῆο ἀϊά 
ὩΟζ δογυρίὶθ (0 οαΐ ἴπε δεϑῃ οὗ βυβοοσδίοα Δηϊ1π8158. Βαϊ [18 αἱὲ 
Ῥτοοθθάβ οἡ ἔδἰβα ργουπάβϑ, απὰ ᾿5 ἔουπάεα ἰῃ υἱϊεῦ Ἰρωογαποο ἴξ 
ΤΩΔΥ͂ Ὧ6 υεϑίϊοηεα ψΠαΐθεΣ τπ6 Βε8} οὗἩ Ἔνθ 7αὲ ἀτονποα βυΐης 
που ὰ δαάμῖῖ οὗ Ὀείῃρ; μ᾽ οΚ ἢ πὰ ἀγιθά. ὙΠογθαθ ἴξ 15. βγεῖ 
οαγίαϊη {Ππδι ἐλιοβὲ δυνίηα ( γοιῃ ἴπ6 ργεαῖ ὩΌΠΉΘΡ δοθυ ΠΥ δε ΐης 
αἴ Κ5Γ458} γε ἰσαη. Απὰ ἔδνν πδροΐὶ Ὀε τοϊὰ (παῖ (πὸ ἤσβῃ οὗ ἐδαπ 
ἀγοιυπεα ΔηϊΩ 88 18 ὑυΟγ ἢ ΒΟ ΙΟΪν ΔῺΥ {Πίηρ, 

ΑΒ ἴο ἴΠε αἰίεπιρῖβ τηδάθ ΟΥ̓ Γοσοηΐ ἰηϊογργαίοσβ ἴο σοηθῦ ἴπ6 
αἰγουπιβίδηοα ΡΓΟΡΔΌΪΕ, ὈΥ βδογὶ βοῖπρ' {Π6 πιϊγασμίοι ἀρεητῳ, ““ϑυῃῖ 
(8αγ8 Ἐτ᾽12.) 6) υβτηοαΐ ποὴ Ποτηΐηθβ, αὺ Μαιιιπ Ἰητογργεϊθηΐωγ, 
864 Πἰδί ΟΠ 68, 4υὶ δυδιῃ αυληάαπι ἐδθυΐαπν ἀοσεδηΐῖ, αὐάῖγα ΟἰἸδῖ 
ἼΠε τ “«δαυηί 14 θη πηοάο τγοξαϊδιΐοης, δεά Ὡς τηθηϊίοπεα αὐυξάεῃΣ 
ἱρῃα.᾿" 
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εκ. 1. ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον, ἱ. 6. ΕἰΠπεγ (Π6 ὈδΙ ἴῃ ψἰο ἢ ἢς 
δὰ Ὀεΐοτα ρβϑβϑϑθὰ οὐεῦ (8εε 8, 2. δηᾶ 80, 1 δηά, ΕΥ12. υηάἀετβιοοά 
Δ), οὐ ἴ6 ὕυοαΐῖ ργονίἀοα ἴῸΓ ἔΕΓΓγ  ὩΡ᾽ ΡΘΓΒΟῚ8 ΟΥΘΓ. 

ᾧ, παραλυτικὸν. ἘΤΙ(Ζ. οὔδεσνοθ: ““ ΤαΙπιιάϊοὰ πϑνηδις 00) αὶ 
1116 ργοῦδο ον ἀϊβιίονιθ γί ἰουϊαγὶ τηογθο ρμοάριι8.᾿" 

Πίστιν αὐτῶν, ἷἱ. Εε. τῶν προσφερόντων, οὗ ἴῃο86 Ψ]10 δὰ οαγτο 
πῖγα (ΠΕΡ, Πέστιν τηυϑί, οὗ σουΓβ8, β,ρὩΠΥ ἔα ἴῃ ἴπ6 ρον Υ οὗ 
Ψεδβυ8 ἴο ννοῦκ ἴα σα γε. Ἀπὰᾶ {παῖ {Π|8 γγ88 ργοαῖ, Ἀρρθδῖβ ἔγοιῃ ἢ 6 
ὑοῦ 0} 6 ἢ ἢ (65 ννῈ Βηά ἴγοαι Μαγκ ᾧ, 4. απὰ [μι|κὸ 5, 19.) {Π6ῦ 
ἰοοἷς ἰῃ Ὀγίηρίηρ Ὠἷπ) ἴο 7}εϑ8058. Απά ἰδ 8 ον [ΟΥὰ τηοϑί ἢι τ Δ ΠΟΙΥ. 
Πα ϑυοἢ γεβρϑεῖ ἴο (ὴὩ6 οδτὰ οὗ ([Ἰε86 ῃγονϊἀθηΐ [ΓΘ 698, 85, ἕο {πεῖν 
88 Κθ, ἴο δῃοοουγ ἴδ μοοῦ οτίρμρ᾽ε. (Ετ12.) ᾿ 

ΤΊ]ιε ἀφέωνταί 8 881. ἴο "κ ἴῃς 1)ογὶο ἔοτπι οὗ ἴπ βυοίοτιίο, Απὰ 
να γεΐδιβ ἰο Εἰβοῇῃ. ἀθ ΥἹί. [χχ. Ρ. 216., Βυϊίη). ΟΥτ. αν. ρ. 424., 
δὰ ΊΠον 5 αν. }). 44. Ηδ δϑδίρῃβ ἴο (6 σγογὰβ ἀφέωνταί σοι αἱ 
ἁμαρτίαι σον ἴῃ Β6η86, ““ΡΓΟΘΡΟΓΔΠῚ ΡΘΣ Τη6 νἀ] 6 Π. ΓΘ ροι- 
Δ 08. Απὸ 6 σΣοιηαγκβ: " Νβδπιὶ ΤΟΙ 55]8 ἀοἰδοιΐ8β, υηὼδ. Πιιχίδβα 
Ἄογεάογεῖ τπογυιπ, ηυΐη 88 1188 ΠΟΥρΟΓΙΒ τεἀϊίατα δββεῖ, ἤθη Ροΐοτγαξ 
ἀυθίίδτε ἑργοίυϑ." 

8. εἶπον ἐν ἑαυτοῖς. ΤὨΪΐ8 ΘΧΘΟΙΪΥ οοΥτεβροη δ ἴο οὐν ἰάθη, 
““ 581 νυϊ πίη (ΠΘαλδεῖνεβ, ἰ. 6. (πουρϊ. ΝΑΥ, 88 ννὰ ἤπά ἔγοιῃ [19 
δ, 9]. δοιη6 ὄνβὴ ρᾷνε νεηῖ ἴο {{πε|γ {που ρ ἢ .8 1η Ἰονν τηυγτηυτγίηρβ. 

4. ἴδων τὰς ἐνθυμήσεις. Τινίθ Κπονοάρα οὗ {ΠῸ {Ποιρ 8. νγαβ 
ΑΙννΥθ Τεραγαεα 86 δὴ αἰ(γίδυίϊα οὗ ἴπ6 Μαεδββίδ. ὅο {πδὶ ψῆδθη 
Βαγοβοοδαῦα, {Π)6 ἔα]οε ΟἩγίδῖ, οουἹὰ ἠοὶ ρὶνα (ἢΐδ ῥὑσοοῦ οὔ ἷ8 Μεβ- 
8185}}}}}, ἢ6 νγ88 δἰαίΐη. (Ὁγεῖβ. δηὰ Ετὶ12.) Τὰ8 5.(, Μαδίιῃενν ἰηιἰϊς 
τοοῖγ ροϊηΐβ δ ἴῃς Μεϑβιδῃδῃϊρ οἵ 9683. 

Αἱ ἱνατί ἘΓὶ[2. διιδαυάβ γένηται, ““π6 αὐυἱὰ βαί." 866 Ἠδιτωη. ου 
Υ]ς. Ρ. 849. 

δ. ἔγειραι. ἘΤΊ(2. τὰβ ἴπΠ6 ἔγειρε Ὠϊοἢ ΟΓεϊδῦ, μ88 δαῃχἱἰοὰ 
Ἰηἴο (Π6 ἑοχὲ εῦα δηὰ δἰϑανῆεσα, ἃ8 ἃ ῇΈγα σοΟΣγυρίίοη ; αε 8ηἀ 6 
Ὀείπρ; ἔγεαυ θη! οουουπάσα. 

6. 72εδυ5, πονν ἀγζυΐηρ; ἔγομι τνῆδί ννὰ9 {Π6 ἢ ὉΠ ΛΟΓΒΆΙΥ δατ ἰδ, 
δᾶγ8 ἴῃδί Π6 ν0}}} ρ]αϊ ἢΪγ δνίηςς ἢ ἷ8 ροννεγ οὗ ἐογρίνίηρ; δίηβ, Ὀγ ἢθα]: 
ἰηρ ἴΠ6 ραγϑϊγίϊς. 

Τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ. ἘΤΙ12., ἴῃ σοτηῃηοη. 1 ΤΏΔΩΥ͂ ΟΥ̓ ΠΟΥ 
ΟΣ ἶς5, ΤΕρΡΓ 8 (Π656 ὑνΟΓΩ8 88 ραγδαηϊῃεῖίοαὶ. Οὖ Ὁ τότε ἢ ννου Ἱὰ 
Γαδ τόδε, νυ μο ἢ ἔενν, 1 θα] ΐενθ, υν}}} ἀρρῦονθ. Απηὰ δνϑὴ {16 ραγϑη- 

. {Πιεδὶ8 ββεῖῃβδ ἴυ ἀο νίοϊεποα ἴο ἴῃ Ἄοοηβίσυς!οη. [ἢ ἵνα δὲ εἰδῆτε 
(οὐ ννϊοἷ 6}}}ρέ1.8] υδε ἐχδπηρίεβ ἀσε δαἀυςεὰ Ὀγ Κγρᾷε δπά Ετίι2.) 
δη εἰ] ρ5ὶ8 οὗἨ ποιῶ, ΟΥ λέγω. Εὐυϊῃγπηῖιδ, ἱμαεεα, σϑουρηΐδεβ πε 
εἰ ρ5ὲ8; θα. Πα δυρμρ ϊε8 θεωρήσατε ; ἩἘΙΟὮ ͵ἰθ6 ἴθ ΔΙΌ ΓΓΑΓῪ ἃ βιιδ- 
δυάϊτοη : ̓πουρῆν, 485 ΕΓΖ. δδγϑ, ἰἴἰ δηδ Ὁ 68 08 ἰο δοοουηΐ ἴπ6 δοῖεν 
ἴοτ (Π6 τότε. 

8. ἐθαύμασαν, “ΠΟΥ ΜΈΓ διηιΖαά αἱ νυ Πθβϑίηρ᾽ 50 μαίη ἃ τηΐ- 
γοΪα 88 (παῖ ἃ τη ϑεγὉΪ6 ογρρὶα σασγίοὰ {πἰῖ Ποῦ ΟΥ̓ δἰ8 ἐΓΘηἀ5,͵ 
δου  Ὀ6 80 τεϑίογοα 8 (0 ὃ6 δῦ]ε ἴο τοαἰὰς Βοιρυ." Καυΐη, που]ὰ 
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τολ, δηὰδ Επ12Ζ. οὐ 18 ἐφοβήθησαν, “ σεῖα δίστυςΚ ὙΠ ἀνε." Βιῖ 
τἷ8, ΤἰὨΠΟΌρἢ ἃ δἴγτοηρμεν ηα τηογα εἰεμδηῖ ἴεγιῃ, 5 οὗ ἴοο τύεακ 
ΘυϊποΥγ ἴο ὃὈ6 δήἰϊιιοά. Αηὐ ἴΠ6 Μ55. Ὀείηρ; ΟΠ ΕΗ͂Υ δυο ἃ8 ἃσγὰ 
[Ὁ}} οὗ μἴοδδοβ, 1 βθθβ ἴο ὕ6 61 ὀηπιεμάαίϊοπθ. Ν Ὠϊοἢ ἰ8 ᾺΓ σογα 
Ῥγοῦδθία {δὴ (παι ἐθαύμασαν δοιὰ ὑθ, 85 Καυΐπ. {ἘΠ 1} Κ8, ἃ ρἷοββ 
οη ἐφοβ. 

Τῆς τοῖς ἀνθρώποις, 8 ἃ ρΡΟρυΪὰΓ Θηδ ρα ἔὉΓ τῷ ἀνθρώπῳ, πιαπ, 
Ὠυπλδῃ Ὠδίυγο. ὅ6εε Οτοί. ! 

9. καὶ παράγων ὁ ̓ Ιηποῦς ἐκεῖθεν, “ Αῃὰ 85 “Ζ9ε81:18 τγᾶ5 ἀἰδφραγίϊ ηρ; 
ἔγοτῃ ᾿ἴπθησθ." ΑΑ βοηβὲ σοφυϊγεαὰ ὮΥ ἴπῸ σοηϊεχί. δὸ ἴα Ηεἰγ. ἼὩ»Ρ 
6 Ἔχργοββο ὈΥ ἀπέρχεσθαι, ἰὴ 208}. 10, 49 ἃ 81. ὅεε ποῖβ οἢ 
Φοὶ. 9, 1. Τελώνιον, Ὀ92Π 52, ἴα οἴἶδοα οὗ (δ γοοοῖνοβ οἵ οι8- 
ἴοτη8. (αἰϊεὰ Ὁγ Ευϊῆγιῃ. τὸ τοῦ κομμερκιαρίον πραιτώριον. ΤΒΕ 
δγίὶς ας τὸ ροϊῃῖβ ἴο {6 οὔῆσε 88 ἃ ρίαςε νν6}} Κπονγῃ ἴο ἢἷ8 ΓΘ 6 Γ5. 
᾿Ακολούθει μοι. ΕΥ̓ (Ζ. νΜγ06}} ΓΘΠΔΕΙΒ: ““ Π)6 Θ΄] ΌΘΓΕ τηδρ δ 1." 
Οοπιρᾶγα 4, 19.0 Απὰ ἴιε {πη κ8 ἰζ 18 ΓΕΔΘΟΉΔΌΪῈ ἰο δυρροβα ἴδαϊ 
Μδίιϊοεν δἰνιεδν Κηον Ψεβὺβ,, 85 ᾿ἷ8 τοδορ πὰ οχεϊθὰ 80 τους 
γυΠεγ, δηὰ σοηδεαυθηῖ)ν ἐγαννι δυοἢ διϊθητίοη ἴο ἢἰβ μεγβοη. “ΓΠυ9 
{πε γεργοδοῖ οαϑὶ ὈὉγ 70] Δ δη ῬοΟγρΌΥΤΥ οὐ Μϑιίῃονν, 856 μοεϑα]εϑϑὶν 
ξο]]οννίηρ; Βα Κπονν ποῖ ννῆοιῃ, ν}}}} 4}} το 1π6 ρτοιηά. 

.. 10. ΕΠίΖ. ἴα Κε9 τῆς καὶ, ἰῃ καὶ ἰδοῦ, ἴο ἢανὸ [6 δεῆϑε οὗ ποπιρδ; 
τοίοεγηρ ἴο 1 58πι. 28,1. ὦ ϑαῃ 18,1. Βῖ ἰϊ γαῖ ΠῸΓ βοθπϑ (ὁ ὕα 
8 Ρ]ευηᾶβ οὗ καὶ, Π]ΟΓ6 Ἠεῦγβο. Οὐ ἴδε καὶ ἰδοῦ αν ὃ ἰΆκΚεπ 
Ρϑγθηι ποι ! }γ, “Ἢ ον τη," 88 νΈγῪ ϑυ τα Ὁ]6 ἴο ννῃδῖ ἤυ! ]Πονν ; ἔογ 
δίγαηρα ἰἴ νου] δεεπι {Ππαϊ 7658 δη ἢἷ8 ἀἰβοί 168 δῃῃοι")ὰ δ:ἴ δὲ πηϑαῖ 
τνἱ ἢ ρυ] σΔῃ5 δηα δίῃ εΓ οὗ (6 Ηεδίῃθη. 
, Οη ἴδε τι5δὲ οὗ ἀνακεῖσθαι [ὉΓ ἴΠ6 ἸΠΟΓΘ ὨΓΟΡΕΙ δηά τἰδι4] κατα - 
κεῖσθαι, Ετὶ(2. τεΐε!8 ἴο [οὔτ οΚ οὐ ῬΏγγη. Ρ. 207. 80 (δε δήἀ58) ἴῃ 
Β΄ ΚΚογ 8 Απεοὰ. 1. μ. 46. γγὰ πᾶν ἴῃ6 ρὶοββ ἀνακεῖσθαι, κατα- 
κεῖσθαι. 

Οη {Π6 ἐν τῇ οἰκίᾳ Ἐτὶ(Ζ. ἀ Ἐπ ῈΓ5 ἔγοτη 41} (οτητηεηίδϊῖοτθ, ὃν τδκίηρ 
ἱϊ οἵ τἰὸ ἤουβα οὗ ὥδβις, ποῖ ἴπαι οὗ Μαί(έμβει. Βυϊῖ {1||8 15, οἡ 4}} 
δοσουηῖβ, ΥΟΓῪ ἸυΣγοῦΔ ἢ] 6. Οὐδ ρΌ. ΓΘ ΘΓΒ “ α Ὠου 56." Βιιῖ {ἢ 9 
{π᾿ ἁγίϊοὶς νν}}} ηοὶ μεσ. Ἔ» τῇ οἰκέᾳ, Ποῃδἰ ἀογίηρ παῖ ργεςεάεί, 
ΤΊΔΥ (οῖνν Π διδπαϊηρ; νυνὶ ΕΤῚ1Ζ. 8875) Ὀ6 ἴακεὴ οὗ ῆα(ἐδειο᾽5 ἢουε. 
Απηὲ {1115 15 δαρρογίεα ὃν {Π|ῈῸ νγογὰβ8 οὗ νεγ. 11]. ἐσθίει μετὰ. Τα 
δοσοιηίδβ, ἴοο, οὗ πε ΟΙΠΕΓ Ἐνδηρε δίθ γααυϊγα 1. Αἢ δγριπιρηῖ 
ὙΠΟ ἰμαεοὰ ΕτιῖΖ, ννου]ὰ δνδάσ, Ὀιῖ ν ΣῪ υηβαι ϑβοιοσγ. ΤῊΘ 
τελῶναι καὶ ἁμαρτώλοι, δε ΤΡ. ΠΥ τ πεν 8, “ ρυγιϊ οὐ δ8 εἴ ηυϊά6πὶ 
δαριἰοϑὶ Ομ ΐη 68. ΝΕ 

12. οὗ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. 
Τὸ {6 ΟἸαϑοίςαὶ μᾶδδᾶρεβ οἰἰθαὰ ΕἸ. 12. δ Ὁ) οἷπ5. οὴδ ἔγοσιν Οὐυΐης}}}. 
εἰ6 (Ἰανγ. Οὐ. Ἂς. 41]. δυρογνδουι5--Ἰ ΕΓ 508 τηδαϊΐϊςιι8. 1 διὰ δίο 
ΟἾγγ8. Οταῖ. 8, Ρ. 131]. ἦν ἐν τῷ κρανίῳ θυραυλῶν᾽ ὥρα γὰρ ὅτι 
πλεῖστοι ἀνθρώποι συνίασι διὰ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἐταίρα:" δεῖν 
οὖν φρονιμὸν ἄνδρα, ἥπερ τὸν ἄγαθον ἰατροῦ, ὅπου πολλοὶ, νοσοῦσιν 
ἐπεῖσε ἱέναι βοηθήσαντα οὕτως ὅπου πλεῖστοι εἰσιν ἀφρονέστεροι, 
ἐκεὶ μάλιστα, ἀποδημεῖν, ἐξελέγχοντα καὶ κολάδοντα τὴν ἀνοίαν 
αὐυτων».- 

13, Τε σοπηρδχίοη 18 ἰπι15 ἴγαοθὰ ὑγ Κιιϊΐποεὶ: Υου ῬΒαγαϑοδα 
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ΒΈΝΕΓΟΙΥ ΘΟ ΠΒΌΓΟ [16 Ὁ δϑϑοοίδιίἰρ; νυν ἢ ΡΟ ΒΟἢ8 νῃοπὶ γοιι ο4}] ἰηΐ- 
ᾳυϊϊουιδ, δυο ἢ 49 ἴΠ6 ἴαχ-ραίμογεσβ, [ τῃεγεΐογα γοπηϊηὰ σοι οὗἉ ἴῃ 6 
ννΟΓα οὗ (οα, 89 ἔουηὰ ἴῃ (ἢ6 Ῥγορθεῖ : Ἔχίθγηδὶ) ἡνογϑῃΐρ οὗ τη6, νυῖῖἢι 
(6 οαηκίβϑίοη δηὰ πϑρ]θοῖ (ονναγὰβ οἴθουβ, 15. ποι ΐηρ; ψοσίἢ, δὰ 1 
ἴα Κα ὯὨῸ ῥίοδϑαγα {πογαΐη." 

Πορευθέντες δὲ, διο. Ἢ ε86 ψνογάβ (Ετ᾿(2, (π} Κ8) ἅγα δἀ ἀγοββθα ὉΥ 
968118, (πγηΐπρ ἴο (Π6 Ῥηαγίδεεβ. Ηδ αἷδο σὴ ρ Ἕν πηδϊηἰδἰη8 [παῖς 
πορευθ. 15 Ὠοῖ γεδυπαάδηϊ, Ὀὰχϊ Εἰ ΠΟΙ 8] τι ῆ 68 ““ ρῸ δῃά δρρὶγ γοιι- 
ϑεΐῖνεϑ ἴ0ῶ ἰδαάγῃ (ϑ8ο ἴῇ6 Βαῦθθιλὶοαὶ ἔογτυϊα οἰϊοὰ Ὀγ ϑομοοίίρ. 
ἼΩΟΥ ΒΥ), ΟΥ̓́ΤΟΙ οΓ, ““ρεῖ γοὰ ρόπα (γον Ὁ] τὴ6 ΠῸ τηογα) δηά 
Ἰοαγι)." 1 τηιιϑῖ, ἢοννανοῦ, μγοῖεν ἴἢ6 {ΟΓΠΊΕΥ. 

ΕτγὶιΖ. ἰαΚε8 Ἄχεορμίϊοῃ ἰο {πὸ 8686 οὗ οὐκ---ἀλλὰ, ποη ἐαπὶ φιμαηι---- 
φυαηι (οὗ ννῆϊοἢ, πόννενοῦ, Π6 οἰΐθβ8 Ἄὄχϑιηρ]οβ ἴγοηι δορῆ. (], ΤΟ]. 6. 
8Δη6 Ευτγίρ. 28ὅ.), δητὶ υγχε8 (Πδὶ ᾿ξ ΔρῃΘΑΓΒ ἔγοτῃ ἴῃ8 ννουὰβ [Ὁ]]ονν- 
ἵπρ;, οὗ γὰρ ἦλθον---ἅΑἁ μαρτώλους, ταὶ ἴῃ ἔογπιυϊα ἰ8 ἴο ὃὈ6 ἰαεη ἴῃ 
868. ΡΓομτίο. [σδῃ ΠΊΟΓΕ σα ἢν ἀργαὰ τ ἱτἢ ἰπι. τ[ῃδὶ ἔλεον 18 ἴ0 
ὑς ἴάκοι (45 αἷϑδο ἼΌΠ 'π Ηοβεδ,) ἔογ ἴ1ῃη6 οἷα γάρ οὗ νἱγῖιθ, οη6 
οἵἁ [18 ὑγϊηοῖ ρα] ρατίβϑ (απὰ {παῖ πῃ νυν] ἢ [ἢ ῬΉΔΓΙΪΒ6 68 ἡγε 6 656 οἶδ ν 
ἀεἤείεητ) Ὀεΐορ ρυϊ ἔονῦ ἴῃ6 ννπο]6. Οἡ ψῃοἢ ἤριιγα 866 ΟἾΪ889. 
ῬΠΠ. θοῦ. ὙΠ6 νον 8 οὐ γὰρ ἦλθον---μετανοίαν, Ὦ6 Γεηά6Γ8, “’ ὨΔῃλ 
Ἔροὸ νεηΐ, υἱ δὰ Ηυϑεε τῃθηϊθη] ΟΠ ὈΟΠΟ58 αὐϊάδιη, βεα πηαΐοβ ἢυ- 
τη ΪΏ68 ἰῃνὶ Ἄγ γ᾿" 

14. τότε, ἤθη, ἱ. 6. ἴον ἢ δά βίορρεά ἴδ τῃουίἢ8 οὗ (86 οἂ- 
Ιυπχηΐουβ Ῥ] ΑΓ 5668. 

Ηετὸα ἴδοσγε 8 βουὴδ 8] οἷν δρραγδηΐῖ ἀϊβογθρδῆου Ὀεΐνοεη (6 ἔνδη- 
δε] 1815. αὶ δῖ, Μαίϊπονν Π γα δϑοῦῖθϑ ἴο ϑοὐπὴς αἱδοὶρίο5, 18. ΌῪ 
σ΄. [λ|Κὸ ὅ, 53, τεξειτο ἴο {πὸ Ῥλαγίβϑοβ, δηὰ ὃγ 81. Μαιίκ 2, 19. (ο 
ΦΟΠη 8 ἀἰβοίθ]ε8β απὰ ἴΠ6 Ῥηδγίβαοϑ [{ ννᾶ8, ἤοννενοῦ, 85 {πΚοὶγ ἴο 
ΟΟΙῺ 6 ἔγου ομδ 8ἃ8 ἔγοπι ἴθ οὐδδυ, δηὰ ἔγοηι δοέῤ, ἃ8 ἔγοιῃ οἰέμεγ. να 
ἢδνα ΟὨΪΥ ἴο ϑι 0086 δῖ. Μίαγκ' 8 δοοουηῖ (Π6 {εέοδέ; διὰ τ θη πεὶ- 
{πο οὗ (Π6 οἰ Γ8 νυ}}} θ6 δἵ ναγίδηςα νυ ἢ ἱϊ. 
ΓΙ διατί τηυϑῖ Ὀ6 τεηάογθαὰ ποῖ 80 το ὡἦψ, 85 λοὺ ἰδ ἱι 866 

ΒΆΡΓΑ 7) 8. 
16. μὴ δύνανται, ἃς. ΤΠ656 νοΙ8 ἀΓα, 49 Ἐσὶῖζ. ΟΌΒΕΓνΘ8, 00)}- 

ϑιοϊοπεὶς, ἀῃα ἰηνοῖνο, 1ἴκΚ6 τη ηΥ ἰηϊογγοραίίνε βεηϊθῆσεβ, ἃ βίγοηρ, 
περαιίοη. ΚΚυΐη, Βαρροβεβδ ἤθσα ἃ ρθη οὗ δύνανται ; Τεξεγγίηρ; 
ἴο (χηίεν. Νόον. [μεοϊ. ὦ, Φ. Ηεΐη8. Εχεογῖῖ. 8. μν. Φ02, 419. βεᾳῆ. 
Βυῖ] ἀρτεθ ψ}} ΕΓὶ1Ζ. παῖ τἴογα 18, ργορε ν δροακίηρ, 0 μ]εὺ- 
Π)83Π| δ 8ἃ}1, ΔΩΥ τογα ἤδη 1 αδη, 48, 89. (εἰϊεὰ Ὁγ Κιιη.), Ὀυϊ ΟὨΪΥ 
8 εἰ}Πρ5818 οὗ βῆογὶ οἴδυβθ, 1. 6. “" ςοηϑἰβίθηι. Υ ἢ 1η6 παΐιτ8 οὔ ἃ 
ἔδιδί ;᾿ δηᾶὰ ἴῃ ἀδη., ““ σοῃϑίϑίεπεγ τι ἢ {δεὶγ συδίοπιβ εἰπὲ ορί- 
ηἰοη8.᾽ Τῇδ πενθεῖν οὗ Μαί(]ενν ἀπά ἴπδ νηστεύειν οὗ ΜίαιΙΚ νεγγ 
νν6}} ἀρτϑο, δηὰ ἀδηοῖε ρίοοπι, δυδίογὶἴγ, ἂς, 

ΓὮα ἀπαρθῇ 8 ΕΧργεβδβαὶ ὃν Κυΐῃ αἰδεοδδεγέ. Απά ἢδ σείει ἴο ἃ 
δἰ ΠΣ ΔΓ θα οὗ {Π6 ἩφΌΓ, 12) ἴῃ 1 Κίημϑβ 90, 9. δηὰ νῸ2 ἰῷ ἀεη. 19, 9. 
Βαϊ, ἰη ἔδοῖ, ἰϊ 18 ἃ ϑίγοηροῦ ἴδγηι. 

Οη ἴδε δίγιυσίαγε οὔ ἴἢ6 βεηΐεπος Ετὶ(Ζ. ρεγρίοχοβ ἢ πηεο] δηὰ ἢ 8 
ΤΟΔΩ6Γ5 ἴο {16 ρΡΌΓρΟΒΘ ; δη4, 88 [ἴ 866 Π18, 13 ΤΟΙ ΔηΧίΟουΒ ἴο Γοΐυϊα 
κυϊη. (Πα 8818 λοι Οὐ] ἴο ἐϑία Ὁ} 8} δον Ὀεῖίεσ το ῃοὰ οὗ ἰγεαίίηρ; 
ἴα δεηίεηςθ. ὅΓϊια ἐλεύσονται ἰ5 ὑεϑ8ῖ γεηάβοτεά, ““ τσ [ΠΟῪ Μν}}}, ΟΓΥ 
ΤΏΔΥ, ἴαδῖ." 

γοϊ,. 1. 28 
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16, 17. ἐπιβάλλει ἐπίβλημα, 1. 6. Ἰἰΐεγ,. ἢ] γ, “΄ ΟἸΑΡ (ἢ ἃ ραίςϊ." 
Εγϊ2. Ὠδγα οὔϑεττεβ : ““ἢδο υἱγᾶφυδ ε νἱἱὰ ἀοπιεβίϊςὰ ἀδργοιηρῖα 
δοηϊεηίία ἰδ}, Ὠἶδὶ ἢος, ἰῃάϊοαγα 9ε808 νο]εὈδὶ, βδίυϊὰ αἰδοῖ ρυ!οθ 
Ὡυηο ᾿αὐι 8 5:01 ἱπάϊοϊιγοβ 6886, 86. ρεγρούδῃ ἱπίεγργαῖθβ δίηρυἶϊα 
νεγῦα, νεϊαϊ ῥάκος ἄγναφον δηΐϊπηο8 Πυμπηδηΐδ ποηάπα) ἐγδάϊ το. θυ.5 
ἰηίδοῖοβ (Εγδϑαιυ8) εἴ ἀσκοὺς παλαιοὺς (ν. 17.) ἀἱοὶ ἀϊδοϊρυ!οϑ. ορί- 
ἠδῖΐ (Επςδγηδῖυ3) δὰ σοῖο, αὺε δρογείῃγ, ἰγαηδῖυ ]δγαηῖ, φυϊπὶ τοῖδ- 
συπὶ ε886ῖ1 βοῃϊεη(ἰλγπι υῃΐςα Βα Θηαδ γαίϊο.᾿ 

Τὸ πλήρωμα αὐτοῦ, 86}}]. τοῦ ἱματίον τοῦ παλαιοῦ, φυοὰ δυρρϊεϊ 
ἀεῖ τ πὶ νοϑίει. Οἱ (18 οοηδιβίοη οὗ ἴῆ6 ργοϑθηῖ δηά {6 -πϊυΓα 
ἘτγίῖΖ. γεΐθγβ ἴο ὮΪ8 Ὠοῖβ οἡ ὦ, 4. [{ τηᾶγ 8 Ἐῆς6 ἴο 54Υ, ἴπαϊ 85 ἴΏ6 
Ῥγοθεηΐ οἷϊει) ἀεῃοίθβ ννδὲ 18 ομδίοηιατῳ, 80 8οῃγθίϊ Π|68 ἀοθ8 ἰΐῈ 
ἔυϊιτε. ἘτγίίΖ., ἢ ποθ Οὐιτ.8, τεδὰ ἀμφότεροι. Ὑ Ὠΐοἢ 15 [16 
ἴγυε τεδαϊηρ, 18 ηοΐ ΘΑΘΥ͂ ἴο ἀείογηΐμθ. Εὸγ Τ58., ἰῃ δὸ σηϊηυῖα ἃ 
ἀϊθδγοηος, ἀρ οὗ {π|16 δυϊμοσγ. Ναυ, ἴΐπ6 γ ΓῪ βᾶπλα οοηξιβίοι 
αχὶϑίβ ἰὴ {Π8 νΕΓῪ σογά ἰὴ ΤὨυογά. 1, 18. καὶ ἐμπόριον παρέχοντες 
ἀμφότερα, Μ ὮΘΓα ἴἰε οἷά ἙάϊσΩΒ δηὰ βδοιηὲ Μ55. δῃηὰ Οὐ ἰςβ τοδὰ 
ἀμφότεροι; Ὀμΐ ἀμφότερα ἷδ ἴπε για τοδαϊηρ;, ἀηα ͵8 [ὉΣ κατ᾽ ἀμφό- 
τερα, ΜΏϊΪΟΝ ἰδ ἔουηα ἴῃ Ηδοτοά. 7, 10. ετε, οἡ ἴΠ6 σΟΠΊΓΑΤΥ, ἰξ 
ἀμφότερα Ὁο, 88 Κυϊΐη, 88γ58, {π᾿ ἰοοίίο οχφυὶςἰ ἐΐοτ, ἰὶ ὯΔ5 ἴῃ 6 1658 ΟἾΔΗΟΘ 
οὗ ϑεΐηρ; [Ὠ6 (γι 6 ΟὨΘ. 

18. ἄρχων, ἷ. 6. 88 ἔκ|Κε δ(48, τῆε συναγωγῆς. ΤῸ {|| 66ῆ86 85- 
βίσηθαὰ Ὀγ Οἴβαν., ὕΥείβ., ἀπὰ τηοϑῖ ΟΥ̓ ἶο8, “" 19. 1ὼ ἴΠ8 δροηΐεθ οὗ 
ἀδαῖι,᾽" Ἐτὶ12. ἰΔΚ68 Ἄἐχεοθρίίοη. Ηδ οὐ]εςίβ ἴο ἴδ δογὶβϑῖ θϑίηρ; ἰ(δΚβϑῃ 
ἴογῦ ἴπ6 ρυθβειῖ; δηὰ τηϑῖιθ8 Οἵα Σ δηϊπηδανογβί ἢ 8 ὑγ]οἢ ανΐποα 
Τί ΠΕΥ σαρτουβη688 (ἤδη δου ῖθηθθθ. Τῆδ ἰηἰεγργείδιί οη ἰὴ υσϑιίοη 
νγ858 ἀου 1685 γοβογίεα ἴο, ἴῃ ογάδσ ἴο σϑοοηοῖϊα ἃ αἰ βογορ ΠΟΥ θ6- 
ἴννθοῃ ἴΠῸ Ἐνδηρε]οῖβ. Βυϊῖ ΕΥτὶτΖ. βθοῖβϑ ἴο (μΐηκ ἰς ποῖ ψοῦῖμ 
Τοηλουΐηρ;, πὰ δάμῃϊ8 πὶ Νίδιτἢσνν 065 ἤδΤῈ νΔΥῪ ἔγοτῃ Ματκ δηά 
Ι͂μκ6. ΟἾγγ8., ονψενοῦ, 8 οὗ ορἰηΐοη, ἰῃδὶ ἴδ ἔδοϊ νν88 88 Μδυκ 
δηὰ [λιΚο τγοϊδίθ, βαπλου, ἴπαὶ ἴΠ6 τηδί ἃ ννδ8 βϑίγυρρ!ηρ τὶ ἢ ἀφαῖι, 
δηὰ τῃδῖ {Π6 δῖ ΠῈῚ Γεργοβεηϊθα ἤθγ 85 ἀθδά, βίης πα τπουρὶ τηοϑῖ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ 80:6 νγᾺ8 80 Ὀγ {18 {1Π16, ΟΥ̓ ΤΟΙ 8Π Ἔχδρ ρ γαίου. ὨβιΌΓΑΙ 
ἴῺ δ. ἢ ὈἸΓΟυπηβίδηοθβ. ὙΠ ἔΌΥΠΙΕΥ τηοῖποὰ ἰ8 δαορίεά ὈΥ Οτοῖ, 
Ῥεὶς. σϑδιῃρῦ., ἀῃὰ βοβδθηπ, Απὰ δοέῇ, πιὶρ χέ Ὀ6 δἀταϊτοα (80 ΕΤ(Ζ.), 
1 τῇῆο μγϊηοὶρ!]α γογα Ὡοΐ 00 ὈΓΘΟΒΓΊΟΙΙΒ ; ὩΔΥ͂, ἐΐ τΔΥ 6 ἀουδίοά 
ὙΒΕΙΠΕΣ [86 ΜΟΓᾺ Ὧδ Βι 50 ρ[10]6 οὗὨἨ ἴΠπ6 δθῆδθ δϑϑίριιβε ὕὑγ Οδιωρῦ., 
“Ὄγ (8 {ἰπη6." Το 8ᾶγ, ““ ἰδ ἐνθὴ ηοῦν ἀγίηρ;,᾽" 19 Βοιρονν δὶ ἴῃ- 
σΟη ΤΟΙ. 

Καὶ δήσεται. 1 τ Ἰηϊεγργοίδιίϊοη οὗ Υεῖδ., ἃς, Ὀ6 δἀὐορίεξ, {Π|8 
πιυϑί 5, ὭΣ, 88 ΕΥ̓ Ζ. ΟΌΒΕΓνΕΒ, ““ 806 8Π8]}} σοῃτΐηθα Α]ϊνα." Βαΐ Πα 
ἀεηΐεβ μαι {Ππὸ ννογὰ δὴν τ εγα εἶδα ἢ85 (ἢ 8 ϑ'ρηἹ ΕΠσαύΐοη. ΤΠουρῃ 
Πα δάάιιοο8 88 Ἔχ εβ Αοὶθ 22, 42. δηά σοτιραῦοϑ ἴῃ6 ΗδῦΓ. Π0Π ἴῃ 
Νά). 4, 19. 14,38. Βαϊ ἴδ 56 η86 18 ““ ἴο γοοδῖνα ἤθϑ] ," ἩΠί ἢ 
τουδὶ Ὀ6 νν 8: Φοἴχγιι8 τηδαηΐ; [ὉΓ ἢ6 ψου]ὰ Βοδγοο (Ὠϊηκ ἰ ποσὶ ἃ 
γγΠ1]6 ἴο 85Κ ἰῃδι Πἷ8 ἀδυρ τεῦ τηὶρϊ δ ΡΥ ᾿νε ; βίης “" Νόη νἵνογα 
8664 ν8]6 γα νἱΐδ." 

40. γυνὴ αἱμοῤῥοῦσα. ϑοτηα (πη (ἢὲ8 νγαβ8 ἃ ὈΪεθαϊηρ 65: απὶ υεηὶς. 
Αῃά οἴδιεγβ οἴμεγνηβε. Βυῖ ἔγτγοῃλ ἴΠπ6 νεγὺ αἱμοῤῥοεῖν Ὀεΐηρ; υβεὰ οὗ 
ΔΩΥ͂ ἤυχ οὗἉ δ]οοά, ποῖπίηρ; φεγίαϊ πὶ οδῃ θ6 ὑρσοηουπορὰ. ΕΤΖ. [ὨϊηΚ8 
1ῖ νγὰϑ ἃ δβογί οὐ ἱη Ἔγη ἐπ ἤυχ ; δηὰ [ἴ οδηποὶ, 6 δ ἀ5, ὃς ργονεὰ 
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(παῖ ᾿ὰ νγϑϑ ἐδόπ ΠρΡΟῺ ποῦ. Βαϊ ΒΌΓΕΙΥ {ΠἸῈΓΕ 15 ἜΡΕΓΥ͂ ργΟ ΔΙ ΠΥ [μδ 
1 ιοας, ὈοΚ᾿ ἔγοτῃ ἴα τηδηηδνῦ οὗ ἤοΓ Δρρσοδοῦ ἴο Ψε80.5, δηα Ὀεσδιιθ6, 
πδὰ (παΐ ποῖ Ὀεδη {116 οᾶδ6, 80 ργεαῖ δὴ ἰηνδ! ἃ νου]ὰ βοδγοθὶν ἤᾶνα 
νεηϊυγεὰ οὐ Βυσῇ ἃ ογοννὰ, 88, γε ηα Ὀγ ΜατΚ δηά ἴΚαο, εηοἰγοϊοὰ 
οὖν [ογὰ. Βεϑίάο8, {ππ5 ἴπ6 ἐσώθη ταυϑῖ ἢ Γεηάογοά, “ἢ 6 αἀἰδογὰεγ 
ὯΟ ΠΊΟΓΕ αἰίδοκεα ἢο." ῬΥίοἢ 18 νοΎῪ ἐγ ρία. 
ἢ τΠ6 ἐχρεοίατίοη οὔ α ννοσλθη, (αὶ [6 νϑγῪ τουςῇ οὗὨ 7}65.8᾽8 

βατταεηΐ νου ἤθαὶ ἢον, ΕΥΪ2Ζ. σΟραΙο8 ἴπαὶ οὗ ἴΠ6 96νν8, γγῇο 
Ρἰδοθὰ (ἢδγηϑοῖνοϑ νυ Ὠΐη (6 σλαάοιυ οὗ Ρεῖου ρϑβϑϑίηρ ὈὉγ. Ηδ τηἱρῆῖ 
ἤν ΤΏΟΓΘ ΔρΡΕΪῪ οἰϊοὰ Αςἰδβ 19, 22. νἤογα ννα ἃγα ἰοἱά, ἴῃ ἔγοπι ἴῃ 6 
θοαᾶγ οὗ Ῥδυϊ τεγεὲ Ὀσουρῶϊ υαηἴο ἴδ 8[οἰκ Βα πα Κογοίείδβ ΟΥ ἈρΡΓΟΏΒ ; 
δηὰ ἴδε ἀΐδαβδβϑοθ ἀοραγίεα ἔγοτῃ ἵπποι. 850. δἷ58ο [κο, 6,19. Τα 
ΡΕΟρΪΕΟ, 85 Κυΐη. οὔβογνοθ, ϑῈ ρροθοά (Πδῖ ἃ βαηδίἷνα ΡΟΥΟΣ Γαβαὰ ἴῃ 
ἢ 8. οἷοί 8. ΟΥ υυςῇ ; τπουρἢ, 88 (ἢ6 β8η16 ΟὉοῃηπηθηϊαῖου 4180 ΓΟ - 
τπᾶγ9, (Π6 ϑδογοὰ νυγὶ [ο γ8 Βα ὨοιὨἰὩρ᾿ ἴο οΘουίθ 806 Β6ἢ ἃ ποιίοη. 
ει ({ ννυου]ὰ αἀ 4) ἃ οὐτὰ νγὰϑ ρεγιλτοἀ ἴῃ ϑυοἢ οΔ568, ἃ8 ἃ Γαννασὰ 
ἴον ἴῃὴ6 δἰοήαϑιὶ ἔα νυν ἰοῦ ᾽ς ᾿πἀϊσαϊοα. [ς 18 ηοῖ, ἢοννονοῦ, 6 668- 
ΒΑΓΎ, ΠΟΥ ΡΕΓ ΔΡ8 τονοσγοηῖ, ἴοο πιϊηιϊτεἶγ ἴο βοσγιι[ηϊ2Ζ6 [ἢ 6 8686 οΥ̓́ 
ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 866 (Π6 ποίδ (Π6Γα. 

49 ἴῃ ([ἢ6 ννογάϑ ἡ πίστις σον σέσωκέ σε ἴἢ6Γα 8 [ἢ δε οὗὨ [ἢ6 ῥΓδ- 
ἴεγίἴο ἔοῦ (ἢ6 ρδυϊο ροβὲ ἕυΐυγο, ἴο βῃονν ἴδ οογέαϊνέν οὗἩ {πὸ [Ὠϊηρ. 

428 τοὺς αὐλητὰς. Ηδετο Κυΐη, οἶἴε8 Ονἱὰ Εαβί. 6, 660. σδηϊαθαῖ 
τη σ558(18 {δὲ πιηογίθιι8. 866 Φογοῃ. 9, 17. Αμπά σοοηϑ}}ῖ ατοί., Ε]5η., 
δηΐή ὕγεῖϑ. 80. ρθηῃδγαὶ ννδβ {Π|5 διηοηρ ἴῃ ενν8, ἴπᾶἰ (48 [ρὨμοοί 
ἰ6}]8 υ9) [πὸ ἈΔΌὈΙ 8 ἀἰγεοιει, {παῖ ὄυθη δἵ ἴῃ6 [ΠΏ ΓΑ] ΟὗὁὨ ἃ ραΌΡΕΥ 
ἴποεγα μοι) θ6 ἵννο ρίρεγβ, δῃὰ οἣβ ἢίγεα σῃουγηογ. 
Το ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς, καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον. ἘΤΊϊΖ. ΓΟᾺ- 

ἄεγα: ““ χαυπ ν᾽ ἀἰδοῖτ ἐπέεν 56 βίγαρογα (ἱ0] οἰ μ68 δἱ (πγθϑα, ἱ. 6. {Π6 
Ἵεγονγὰ οὗ που γΏ 68 δηὰ ἔγίεη δ ̓Ὠγοηρίηρ, ἴο ἴπ6 ἔπηογαὶ. Αῃηά {18 
18 ὨΘΑΤῚΥ ἴΠῸ σοπεπιοπ ἰηϊεγρτγείδίοη, τ] ἢ 1 νοῦ 866 Ὧ0 γθᾶβοῦ ἴο ἀ6- 
δεγί. Οεγίαϊη]γ ἴΠ6 γμᾶγα}}6] ρββϑαρθθ ἀο ποΐ χεχυΐγα (ἢ ΐ5. 

44. ἀναχωρεῖτε' οὗ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. ἘτΙ(Ζ. 
ἴδγϑ ἀοννῃ (Πς 0] οννὶηρ 88 ἴΠ6 Β6286 : ““ Ὠἰεοοαϊί6. Νϑι Ἰυριυθτὶ 
δίγερίὶ τυ, αιιοῦι ἴδοϊ (18, ΠΟ ΟΠ 18 6ϑῖ. ΝΙ Πα πι Ρι6]]ΔΠ Ὧ6 ΡΙῸ το Γ- 
τυ παθεϊοίο, αι εθεγοηάδ 8)1, δεῖ ἀοτηΐγα Ἔχἰβιϊπηδίοῦβ, ααΐρρα ἰῃ 
νἱτλπὶ τηοχ σεϊτασαω. ᾿Εξεβλήθη, ἱ. 6. Πα θαδη τεοτηονεά, νἱΖ. ὈῪ 
ἴα ἀναχωρεῖτε. ἘΧΔΙΠΛ]65 ΔΓα δἀἀυςεά Ὀγ Κυΐη. ἔγοτῃ Μαιῖ 1, 48. 
δηὰ Αοἴϑβ 16, 3)η. Απά διὸ δι 8, ἴμαὶ (ἢ6 [6Γἢλ δηϑννοσ ἴο ἰῇ ἩδΘΌΓ. 
ἘῊῺΠ ἰη Εδγ. 10, 8. δΔηάὰ Εἔχοά. 19, 123. 

45. Τῆε αὐτῆς ὈεϊοηρΒ ἴο κοράσιον, ὉΥ͂ ἃ δυπεεὶδ φοποτίε, [ἤδη τυ ηϊοῖ 
μοῖρ ἰ8 τότε ἔγεαυδηῖ. (Κυΐη. 

46. ἐξῆλθεν ἡ φήμη. ϑοῃς Μϑ55. πᾶνε ἕξ, ἡ φήμη αὑτοῦ. Βαϊ (6 
σοιτηοῦ γεδαΐηρ ἰ8 εοττεοῖ ; δηὰ 8 Ἐἐχρίαϊβοα Ὁγ ΕἸΪΖ., “Κ (ἢ ϑίοσγ 
 ἰσἢ 1 πανα Ὀδδη γε δι ηρ." Ηδ σοιηράγαβ Ρ]υΐ. ὦ, 869 Β. Παμπα- 
λαίος αὕτη κάτεισιν ἐκ θεολόγων καὶ νομοθετῶν δόξα τὴν ἀρχὴν ἀδέσ- 
ποτον ἔχουσα, τὴν δὲ πίστιν ἰσχυρὰν κ. τ. ε- 

47. ἐλέησον ἡμᾶς. ΑἩ ἰπάϊγεοϊ ῬΝΔΥ οὗἁὨ δηςΓοδίίηρ; ἰπι ἴο χοβϑίογα 
(Πποῖν δ ρἢ. 
στε υἱὸς Δαβιὲδ ἰ6 ἀουδεε88 πα ἴγὰς γεδαάϊΐηρ. ϑοηια δήὰ (ἢ 

ατγίϊεῖε. Βαϊ τπαῖ ὁ πᾶνε ὯῸ ὈΪδεα ἴῃ ἴἢ6 νοοδίϊνο, ΠΟΓ ΤΏ Θη (ἢ 6 
ποιηϊηδίϊνα 5 υδϑεα 49 ἃ νοσϑίϊνθ. ἴῃ (Π6 ποριίπαξΐϊυα ἴῃ ΔΙΙΪοΪ 6 ἰ8 

Φπ2 



6019 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΤΟ 

ἰπαἰβρεηβϑδ0]6 ; (ὉΓ (6 86ῆ86 18 ποέ (85 (ϑδιῃρῦ. 8408), ““ δ0ὴ οὗ 
ἸἨγανϊά," Ὀυϊ “416 ϑοῃ οὗ Πανὶ," νοῦ, ὈΥ σομη πη 086, γγ88 ὑπάοτ- 
βἰοοὰ ἰο ἀοῃοῖο ἐπαέ ϑοη οὗ δανίἀ ννῆ0, κατ᾽ ἐξοχὴν» 8 (8116 δϑυοὶ, 
ΠΔΙΆΕΪΥ, ἴμ6 Μεβϑίδῃ, 

48. εἷς τὴν οἰκίαν. ΤὨΪΐ5 ταυδῖ θη (6 Ὠοι186 :Ὼ τυ Οὗ 650. νγῶ8 
αοουδίοτηοα ἴο ἰοάρο δἱ (δρεσγηδιια). Τοῦτο ποιῆσαι. αἰ Ὠγῃλ)λι.8 ὮΟΓΕ 
ΒΌΡΡΙΪε8 ὅ αἰτεῖσθε. ἘΤΊ12., τὸ ἐλεῆσαι ὑμᾶς. ΜΝ Ὠΐοΐ ἰ8 ρσγαπεηιαίὶ- 
εαἰϊῳ τιρλί, Ὀυϊ ἐπ γεαϊέψ γοπρ. ἨδυβῃοΥ οἰ ρ565 τμΔ 16 ΟἿ6 81}0- 
ροβεά ὃὉγ Ευτῃγταΐυβ ἀγὸ ἔουπὰ ἰὴ ἴΠ6 Νενν Τεβίδιωθηΐ, δηὰ ἅγὲ ἴῃ 
Ρεγροίιδὶ ι.56 ἴῃ (Π6 ρΟρυΪΑΓ βῖν]6 οἵ 4}} ἰδηρυδρθϑ. 

31. ἐξελθόντες, Ὠανίηρ ροῃα ἴογίϊ, ἱ. 6. ἔγου ἴὩ6 ουδὲ ΜΏΘτα 
7εϑὺ5 δῦοάδ, ογ, ἃ8 Ραυ]υ8 δηὰ Κυΐη, {Ππ|ῺὴΚ, ἔγοσῃ ἴΠ6 εἰέψ. Διεφή- 
μισαν αὐτὸν. ΤῊΐβ νεγ 18 δ} 7 ἔουηα νυν ἂῃ δοουβαῖϊνε οὗ 
ἐπὶηρ (ἃ5 λόγον, ΜΑΙκ Ι, 45.}), νΕΓῪ γδιεὶν ἢ 80 δορσιιδαίϊνε οἴ 
ῬΟΥΒΟΗ, 88 ἴδγθ. ὙΠὲ ρῇγαβα ἰ8 ἐαιϊναίεηϊ ἴο ἰδ φανερὸν ποιῆσαι 
τινα, Μδτκ 8, 12. εἰρη γίηρ “ πιδάδ 8 ἴδπ)ς Κηοινῃ.᾽" 

89. αὐτῶν ἐξερχομένων, ““᾿ δὴ [ὮΘΥ ἡγογα ρΌηΘ." 1 ψουϊὰ ΠΟΓΕ 
μοΐϊηῖ, ἢ} γαῖεσ δηὰ ΕἸ}12., κωφὸν, δαιμονιξόμενον. Ἐὸοτ, 88 ἘΓΊ᾿Ζ. 
οὔϑβεγνρβ, ἴῃ6 Ἰαϊ τε Γ ννογὰ 18 ὀχ υἰδηδίοτυυ οὗ (ἢ6 ἔογγωθσ, 4. ἃ. “" σῦο 
88 ΒΌΟἢ ὈΥ ἀδιηοηίδολὶ ἰηδιεησο." Απά {Π|8 Ἀοδοπι. ἀπά Καυΐη. 
δαἀηγῖι ἰ8 (6 86ηδ86 ἰηϊεπάεά Ὀγ 51. Μαίίῃενν δπὰ 8.. κα. Ὑεῖ, νυν ἢ 
ἃ δβίταηρα ρεγνουβιυ, 6 Ὺ σἤυ56 ἴο δβουῖθα (ἢ 6 ἀπ θη 688 ἰο αἀἰβογάεσ, 
ΟὨΪΥ, {Π ΕΥ̓ βαυ, ὑπὸ Ενδηρε θὲ που ρ ἢ ΡγοραΓ ἴο γείϊαϊῃ {Π6 σομλγλοῃ 
οχριοβοίοη. βυὶ {Π|8 158 νεσῪ ἱποοηδβιϑῖθηΐ, 1.η]685 {ΠΕῈῪ δαϊῖ [Πδὶ 81. 
Μαίίμον δηὰ 81. πκῸ σουπίοηδησρα νυν παῖ {πον Κηονν ἴο ὈδῈ τλϑῖα 
ΒΌΡοΓδβί Οἢ; ἢ ΟΥΔΘΓ ἴο ὀχαρρογαίθ ἴἢ6 βίογῃυ οὗ .ζ65118; ννῃϊοἢ 16 
αὶ [6 Γ γοσο 1 |6840]6 τοὶ ἢ (ΠΕΣ ρἝΠΈΓΑὶ σοηάιιοῖ, ΠοΥ υἱἢ (ἢδὶ ἤΓηὶ 
Ὀο] 16 οὗ ἀδημοηΐδοιὶ ἰμἤσθηοα νυ} ἢ ΔΡΡΕΔΓΒ ἜΡΟΓῪ ογα ἴῃ (Ποὶγ 
ΤΠ ΙΉρ9.; δηά γεῖ Ὀ6 ἰΐ τειπεῃηυεγεά, ἴηδὶ [κ6, ἃ5 ἃ Ῥῇγβίοϊδῃ, 
οουϊά νν6}} αἀἰϑι! ρου δ ἃ ἀεπ)ΟὨΔ 68] μοεβοβϑίοι ἔγοτ 8 πιαϊδαγ. Βε- 
δ᾽468, 1 οδηηοῖ δι πις (παῖ (ἢ6 {γι δηὰ αἰρη οὗ ἴπ6 τΐγδο]α νυ }}]} 
τοιηδίη ἴδ ϑ86. ἴϊ υνυουϊάὰ ἠοΐ Ὀ6 {π6 δαηιὸ πιϊγαεὶδ; δηὰ ἴῃς αἰ5- 
πὶέψ νουϊα Ὀ6 [Ὁ 1ε585β. Μίεδά, ἰηδεθά, ἱῃ ἢϊ58 Μεὰ. δας. Ρτεῖ. ν. 7. 
δέϊεν ἱπαυϊρίηρ ἴῃ ἰδ ηηρ' δια ὄνθῃ μΒ0  Ἰρ᾽ Ἰδηρ δρε, γΓεσηάγία : 
“«85ξ:5:ὀὈ}6 αιΠἀδη ΤΙ ΓΑΙὶ 801]60, ΟΌΓ δαὶ Ποϑίγϑο δη 1511{65 ἀφ 0Π83 ἴῃ 
ΒΟΘΏΔΙ Ρῥτοάιϊιοοσο ἴδηΐϊομροσα οοηϊεπηάδηϊ, 4ιὸ 80]] σοὺ αἰνηηι 
ΟἸεϊδιὶ πυπηοη ἂς νίοι]8 ἢδοθ ἱηῇεγ 8 Ὠοβίϊθυ8 ἰγϊυταμρῃοβ ἀραῖ." 
Απὰ {Π6η μα 8918 (ἴῃ ἔδῃοιθᾷ ἰγιπτὰ ΡῈ), ““ ΑῺ ἀϊνίηδτι (ἢ γίϑιὶ νγία- 
ἴεπιὶ ταν 1551 ΠΟΤ) ὩΟΓὈΟΓ μὰ ΒΔηΔΙ ΟΠ 68, 1.881 11}}08 τποϊῃθηΐο 
Του ρογὶβ8 ρογδοίςθ, Ὠλδειι18 ραϊείβοϊηϊ; αἰιΔῃ} Δ] Οσ ὩΣ ΘΠ ΟΤΌΙΝ δχ 
᾿ιοσηΐηαπι σογροτγὶθιι8 ἜΧΡΟ]ἸβΊ Ομ 682" Βαϊ (8 δά ΟΥ̓ ἃ ΤΕΔΑΥ͂ 
ΔΏΘΥΟΙ, [1 ννὰ8 [ὉΓ [)»γ. ἤεαά ἴο βῆονν ἴπαϊ (ἢ διδάξῃ Ποαίηρ' οὗ 
ἀἰδθαϑαϑθ νγᾺ8 ἃ Ὡοΐ 638 ΓΕΔ ΚΑΌΪο ργοοῦ ΟὗὨἨ ἀἰνηθ μονγοῦ ἰἤδη πε 
Ἔχρυ]ϑΐοη οὗ ἀθηιοηβ. ΖΤἼαΐ Πα σου]ά ποῖ ρμγονὸ ; δῃὰ ἔδνν νυν}}} [με 58]- 
ἰαῖς ἴο δάμη, {μαῖ, ἃ ρυϊηηδ ἴδοϊθ, (6 Ἰδίἴοῦ πηυϑὶ οἱαΐπι (86 ῥγοίοΥ- 
δῆσθ. Βαυῖΐῖ Ἰηδορὰ (ἢ!}5 ννᾶ8 Δ ΟἸΤῸΥ ἰηΐο τυ ὨΪσἢ ἰΐ νν88 ΥΟΥῪ παῖαΓΑΙ 
ἔογ ἃ ρἠνγϑεὶοϊαπ, Δα, 88 τηδΥ Ὀ6 δυ ρροξβοά (αηὰ 85 Πὶβ νυ! 1 ρ8 8001), πὸ 
Τ)οοϊοσίαν, ἴο [4]1. ἸΠΘΧχου 88 0]6, ἤόνγανοῦ, ὑγογα 1 ἰη βυοῦ βοπ τ 
88 Ποβεηη). δηἀ υΐϊη., ΟΥ ἱπάερα δηγ νγ6}} Ἄχογοϊβοά βίῃ ἀθηΐ ἴῃ Ὠ1νὶ- 
ὨΪΥ, ἴ0 δυρροε βυςἢ 8 τπΐηρ. 8 τὴλυ Ὀ6 δδϑιιγοή, [μδἴ 1 ργοροῦς 
0. ἃ5 [Π6 πχϊηὰ δχοθοάβ ἴῃ ἀἰρηΐν (Π6 Ὀυάγ, αηὰ (πε δοὰ] {6 ᾿ἰξ6, 
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80 τουϑί ἴΠ6 δι ρργεδδϑίοη οὗ 6δν]] ἔγοϊῃ βαρογηδίυγαὶ αρευῖθ ὀχοθθα ἰῃδῖ 
οὔ δν}} ὑγοάυςεα ἴῃ (6 τορΌ Δ. οουγβα Οὗ παίυγο πὰ ἤηδιϊγ, (πὸ 
ἐχοϊδιηδίϊοη οὗ ἴπ6 ρθορὶο (νΐοἢ ἴη6 Ἐνδηρο] 81 οἰΐ68 τὶ τηδηϊεδί 
δρΡΡγοθάϊϊοη, ΠΘΟΘΒδΑΓΙΥ δρ,οϑος ἴἢ6 συγα ΟΥ̓ ἀοπιοπίασαί ροδδθ5ε: 05, 
ποῖ παῖ οὗἉ αἰδέαδο; ἴῸγ πα ἰαιἴογ μαὰ ὈδΟῺ νΘΓῪ ἔγααυθηι 866 ἴΏ 
τρὸρ ὴς δηα ενϊποεὰ Ὁγ ἴῃ6 Ῥγορἠείδ ; ὨΔΥ, Ἔνέη 50 [ΔΓ 85 ἴο γὰἶ86 ἴῃ 

Μιιοῖν ποσὰ πιὶρς θὲ υτροά, νυν ἢ τὴν 11π|}18 ἔογΪὰ τὴ ἤέγα ἴο 
Ἰηίγοάυςε ; Ὀαὰϊ ] 5}|4}}, ἐο υοἱεπέε, Πηὰ δογηδ ορρογίϊυ οὗὨ ττεδῖ- 
ἱηρ' {Π6 βυυ]εςῖ αἵ (Π6 Ἰδηρτς τυ] ἢ [15 ἱπηρογίδηςα ἀεπηδηά8. 
1} ταβροοῖ ἴο ἴπ6 ἐφάνη οὕτως, ἰΐ 18 σἴταηρμε (παῖ ΕἼΙ1Ζ. ΒΒοι]ά 

ΒΌΡΡοΒβ6 ἰῃδῖ τις (ἴο ὃὉ6 τεΐεγγεα ἴο .[651.}.5)} 18. ἴο "6 δυρρ)ἰεά. ΤΠΘ 
ΕἸ} μ815 18 ἰμἀδοα ἃ σοϊηοη οὔθ, Ὀθῖ ταῖν ἰη ἴῃ6 Οἰαδεὶσαἰ (ἤδη [ἢ 6 
δοηρίαυγαϊὶ ννυγὶἴθι8.; δηὰ ἰϊ οϑὴ η0 τσἤεγε Ὀ6 διἰ 6 δῖ 1 ρδ588ρ.68 
οἵ οεγίδίῃ οδϑῖ, οὗ νυνί {18 18 ποῖ πε. 16 ρὨΓΑΘΘΟΙΟΡῪ Π6ΓΘ 18 
εν! ἀθηι!ν ἰάϊοιίςα]. Νοιινὶδίαπάϊηρ ψιαΐ ΕὟΙ12 86γ8, ἴῃ6 οὕτως 
Σηυϑὶ Ὀ6 Δ Κεη [ῸΓ τοῦτο, ΟΥἩ ΓΑΙΠΕΟΙ τοιοῦτο τι. 80 Εικιῆγιῃ. νν»6]}} 6χ- 
Ρ]αΐηβ : οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ ἐφάνη τοιαῦτα παρά- 
δοξα. ὙΏΟΓΟ ἰθ ρα μΔρ8 ἃ γεΐεσοηοο ποῖ οἡἷν ἴο {πε ἀχρυϊδίοη οὗἉ 186 
ἀειηοηθ, δυιῖ [ἢ6 ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΔΡῪ ταΐγαοϊα νοσκοά οὐ (6 ννοπιδῃ 
ΔΙ] οι νν τ ([Π6 ἴθθιο οὗἉ Ὀ]υοά. Απὰ (ἢ δῦονϑ τποᾶεὲ οὗ ἰακίηρ {Π6 
οὕτως ἷβδ βιιρρογίεαὰ Ὀγ 41} (ῃ6 τροϑὲὶ επιϊηθηῖ οὗ ἴπ6 τεσθηΐ (οηι- 
πηδηίδίοῦΒ. ' ' 

δ6. ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλονς. [{ 8 ν»6}} οὐδογνεὰ ὃγ ΕἼ(2., {πα 0 
ΟἿ σδῃ δβί: 106 δἱ (ἢ}5 δογιρί τηϑηϊίΐοη οὗ τῶν ὄχλων, 0 ΓΕΠλΘΙ,- 
θοῖ8 {πᾶ Φεδβιι8 νσγὰ8 8018} δυττουπάδα τὶ οΥοννὰ8. ΟὗἨ ρδγβοῇϑ, 
ΟἸΓΠΟΡ Δρρ]οδηϊ8 Ὁ οὐχ, ΟΓ ὑγδίδηἠειβ. 866 4, δ. Τἢε 8416. 
Οὐομππτηδηϊδίου ἰδοὺ {ΓῸῪ γοιηασῖ8, (παῖ νεγ, 86 18 οἰεῆγ οσοηηοοϊεα 
1 οἢ.. 10, ν. 1.0; ον ὈΥ ρῥ]δοίηρ; νυμδὶ 15 ἑάλόγα νυν ννμαΐὶ 18. ἤέγε 
τεοογάθά, ἐπα Ενδηρε ϑὲ τηθδηΐῖ ἴο δἤονν, [παῖ (86 ννδῃΐ οὗἨ ΡῬγορεῦ 
[εδοθογε, οὗ νυ ίοἢ ἢ6 δὰ σοτηρ]αϊηεά, 6518 δι ρρὶεἀ Ὁ. δεηάϊηρ' ουζ 
ἴα ἱνψεῖνα αἰδοίρ]65 ἴο ἰϑδοἢ." Ἵ1π|8 ἴπ6 δρραγεηΐὶ αἀἰνογεὶίγ οὔ Μαῖ- 
τον δηὰ ἔμλικα '8 σοπηονοα ; αηὰ Ὀο() δοσουῃ 8 δἃΓ6 σοηϑίβδίθηϊ τ] ἢ 
ὁδοἢ οΟἴΒαΡ ; ΟἿΪΥ ἴπαΐ οὗ ἔλικα 8 16 γωιξϊίογ. ὙὍὨ6 γεάϑοη ἢν (18 
[848 Ὀδϑη 11{{|16 ϑϑϑ 8, ποῖ ΟὨΪΥ {6 αἰν]δίοη οὗὨ οπαρίοθγβ Ὀεΐηρ ἰηΐτο- 
ἀυςσοὰ κδἴ 80 ἱργορογ ἃ ρίδοο, Ὀυΐϊ (πῸ τότε αἵ νϑῦ. 87, υυ ]οἢ 18 
Ηεῦταῖο. ΤῊδ τυ 0]8 τδυ θ6 ΡαΓΑργαβεὰ (ἢυ9: ““ 9688, ΟἹ δβθεΐῃηρ' 
ἴδε ρτεδῖ πυ6 Ὁ δηὰ δρ γί [3] Ὡδοαβδὶ 68 οὗ (ἢ πλυ ἰϊἀε 8 νυν οὶ 
σοῃίίηυ4}}} [Ππγοηρεά δγουηὰ ίπι, ἴδ! οοτηρδβδοίοη ἔογ ἰπδῖν ἀ65[1- 
ἴι6 οοηαϊκίοη ; δηά, δῇξει ὙΥΑΥΓΑΪΥ Ἔχργοδϑίηρ ἴο Ὠὶ8 αἰδοῖ ρ]ε8 Ὠΐω 
ΘΟ ρΕση δὲ ἴἢ6 δυυπάδησε οὗ {πῸ ϑρίτἰϊτυδὶ τνογὶς ἴο Ὀ6 ἀοῃθ, δῃὰ (ἰλε" 

οἰἵγ οὗ {π ἸαθουΓεΓβ, δμὰ Ὀϊδαΐϊηρ; [δ πὶ ΡΓᾺῪ ἴο {πε [μογὰ οὗ (ἢ. 
οοῖ {παῖ ἢδ του βοηά ἤοσί ἢ ἰαδουγεῦθ αηΐο Ὦϊδ παᾶγναβῖ, ὑΓῸ- 

δοδδ Ὠἱῃ)ϑε!  ἴο Γειηεάν {Ππ6 6Ὁ}} ὈὉγ δεπάϊηρ ἔογιἢ {πὸ ἰννεῖνα Αροϑί]θό, 
δϑὰ αἷδο βδειθῃι αἰδοῖ ρ]ε86 (ἰδ ρῥγοῦϑῦν ἤγοὶ βο]εοῖϊθά), ἔογ (8 
Ῥύγροδε οὗ εχϊδηϑβίγε εὐδῃρ!ϊζαίϊοη. 
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ΠΑΡ. Χ, 

ΨεΕΚΒΕ 1. προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα. ἘΤΙ(2. ἰγΓυγ οὔδεγνες, 
{ἢ ορίηϊοη οὗ ΏΔῊΥ δη(εηῖθ δηὰ τηοάσθγηβ, (δῖ ΟὨΓὶβί ΠΕΓα 18 βαϊὰ 
ἴο οἴυδο (86 ἔννεῖνε ἃ ροβίϊεβ, 18 σστόοῆθουϑ. Ηδ ἴδ Ὡ3ΈσΕΪν δαϊα ἴο ανα 
οδἰϊδὰ ἰπεπὶ ἴο Ὠίη) ; Ὑδίος δμρροβες τῇδ] ἴο ἤᾶνθ δοθῆ δἰγεδάν 
εἤοβϑη δῃὴ δρροϊηϊοὰ. “Γι (Π6 δα45) (6 βδγδὶ εἶ ραϑβαρθβ γα ποῖ 
Μίαν 83, 14. κο6, 18. θυὲ Ματγκ 6,7. αὐὰ [μΚε60,1. 

11 8 ϑίγαηρε {παῖ ΕΥῚΖ. ϑῃου!]ὰ ἤανε εὐϊςα ἐξουσία» κατὰ πνεν- 
μάτων, ϑἷ'ποε ἴΠ6 κατα ἷδ 80 Ὠηϑ} 1 Ῥεδι}γ, 85 (γί ΘϑὉ. βαϊ, ἃ ρίοδὶ ; δῃᾷ 
Ῥεγῆδρθ ἴῃ γεᾶϑοηϑ (0 {π6 ΘΟ ΓΔΙΎ 8Γ6 8}γ [Πίπῃρ' Ὀυϊ οσοῃοϊυδῖνεο. 

Τῆς νογήβ ὥστε ἐκβάλλειν---.κκ"αλακίαν ΔΥ6 ἐχεορείϊοδ! οὗ ἴῃς ρὑτγε- 
οοὐΐϊηρ. ἘτγίίΖ. νν6}} γοπάετθ ἴππ8: “Ηδ βάνα ἴἰο ἴῃ: ῬΟΥΡΕΣ ΟΥΟΥ 
ΠΏΡΟΓΕ ἀςΠΊΟΠΒ, 80 85 ἴ0 οδβί ἰἤθπλ ουΐ, ἀηὰ 115 ἢ68] αἱ] σδπηον οὗ 
ἀΐϑοδθε απ δίοκηθββ.᾽" [ϊ [88 ἤθε (86 δ ά8} (6 σοιηζηοῃ ορἰπίοῃ 
οὗ 6 αυὶηδ, (566 ΕἰΘοΏτΩ ΠΡῸΤ 8 Φυάδίτυβ ἠείεςσϊα, Ρ. 1]. ἢ. 
763.) (δῖ {π6 Μεβϑβίαῖι 80.811} ἤανε μροννεῦ οὐδὺ ονὶϊ ἠθ πΟΏ8. 

ὅ. εἰς ὁδὸν τῶν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, ποίἰϊίε ἀἰδεοάξτε ἱπ υὲαπι, φυκδ 
αὦ ρεπίεε δατύαγα: ἔεγαΐ, ἱ. 6. αἵ οχΧ ορροπῖϊα, ν. 6. δεπδεπίϊα εἐεοετεῖῖ : 
ἢ νοθ οομέογίθ δὰ εχίϑγαθ πδίΐοωθ. ᾿Εθμῶν οϑὲ ρϑηϊίνυβ πιοέμς (ς, 
δὰ 1,11.) ϑίς. Θεηεθ. 41. ἘὩΡ ΤΙ ΥΡ ὙΥῚ εχρ οαγὶ ἀεθεῖ υἱα, ψις αὐ 
αγδοτεπι υἱέας ἀμοὶξ. (Ετ᾿12,} 866 (π6 Ὠοία οἡ Ἡθῦγ. 9, 8. ΕΥῖσ,, υἱὰ 
ΓΕδβ0η, χα)οοῖδ (π6 ορἰηίοη οἵ Ετνδδιῖυβ δηὰ Κυΐηοεϊ, {παῖ Ὁγ πόλεν 
ἦθ τηϑδπῖ {Π6 οἰἵγ οὗ ϑαπηασγίδ; δίποε ἴῃαῖ δεῆδε που Ἱὰ σοηυϊγα {πὸ 
αγἰϊοῖο; δῃὰ ἴΠο σοηΐεχι ϑῆονν5 [πὶ ἰξ τουδὶ τεέϑῇ ἀπν Εἰ ΟΥὉ ἴον 
οὔ ἴΠ6 ϑασῃδυ ἴδῃ ἴοσγίἴοσυ. Νοῦν [8 ῥγοδ ιζοξι δγοϑε οὔ οὗ (89 
ἔοστροῦ ; ἔοι' 1ῃ8 ϑϑιηδι 88 ΕΓ ὈδΏΔΙΥ δοσοοπηϊεὰ 89 δαί πε, 
Οα {μΠἷ8 500])εςεῖ {ἰππ τεδύευ τδΥ, δ δανδοΐαρε, σου ἃ Ἰεασηεὰ 
Ῥ ϑοουαὔοη οὗ σσεϑεηΐυ8 6 ΘΠ, ΔΕ 8818. : 

6. πορεύεσθε πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ,. ΤΙΡῖο 
Ὦ ἃ τεϑυιηρίίοη οὗ [Π6 τηοῖβρῃοῦ αἱ 9,.36. ΤΒε ὶ δ ὁ86 οὗ 
Βεΐηρ υἱίοενν Ἰοϑῖ ἴὸ Πδρρίηθθ8; δρίϊγ. ἐχργεθδίηρ ἴδ βίαι οἵ ἴῃ} 
ν᾽ δοίουθ, τῆ 8Γ6, ἴο 86 ἴπὸ Ψογὰδ οὗ Οοννροσ, “" ἰσβῖ ἴὴ δσγοῖβ ἰδεῖν 
γαίῃ ἢθαγὶ ργαΐεγθ" Βγ ἴῃ ΘΟ ρΡοΠοηδῖνα ἵρσπὶ. πρόβατα; διο. 5 
ἰδ ἐδ τη! ΘΕ ΣΔΌ]ο δίδία οὗ, ἢ 8 8 Ώ6Ι,, 116 τυποὶα Ὠδιοῦ. “Τὸ 
ἴδε δοννθ δίοπθ (τεσηδγίθ ΕΥ(2.) «[6δυ.8΄ βεπάς {πα αἰδοῖ 68 ἰο ῥὑτεδοῖ 
16 οσομητηθηοειηθηῖ οὗ ἴῃ6 Μεεδίαῃβ κἰηράοιῃ (σοι. 7.) Ὀξοδιθς τὸ 
1086. ΟἿΪΥ Ὀεϊοηρεξά ἴπ6 τῖσῶς οὗ ἀοίη!πίοῃ. . Οὐεηραῖθ 8, 12. 116 
ἴηε Θομ 68, γγἢῸ Ὡε ΠΟ οσροεϊοῦ ἴπὸ Ν΄ οϑοῖδἢ, πὸσ μὲδ᾽ Κιπράοιι, ἐξ 
ΕΓ ΟΥὗἨ Π1π||6 υδὲ ἴ9 δεῃὰ πηθβθοΏβΕΣ5 οὗ ἃ {πϊρ, 860 υπάεοϊτεὰ. ἢ 
νοῦ ἃ δάὰ, {πὶ τῃ5 τωϑδβαρα δπὰ ἴῃς ργεδολίηρ οὐ {π6 Οσερεῖ ἴο {86 
Ἠδδίμδη γν88 τοδί νυ θεν ἀδβεστεὰ, ἀπε}, Ὁγ ἴππ γεροσγῖ ' δηὰ ἰἰαϊηρο 
ἢ ταεβοῃοα ἴποπὶ οἵ ἴπ6 εχίγδογάϊ δε δνεηῖβ ἰῃ ζυάξεα,. {ΠΕῈῈὉ 
ΘΌΓΙ Οἱ ἐγ δῃου α 6 γουδεά, ἴἢ6 βάνθηϊ οὗ ἃ Νίολσαείδλῃι θ6 πιδὰα Κῃοννῃ, 
δηά, ὈΥ͂ ἱπξοττηδίίοη οὗὨ (6 Ὀϊεθδίηρθ ἴοὸ ὕὈ6 {μεγεῦγ ἐχρεοϊοά, {ΠῸῪ 
8δῆοι ἃ δάση ἴο ἴ8 8 ἃ ᾿ϊνεὶν ἰηίεγεβῖ ἰὴ ἰῃ6 τιξηρ;, ἀηὰ ἴπυ8 06 μγε- 
Ῥαγεὰ ἴον εδβοίυδὶ δηὰ Ὄχιθηβῖνε δνδηροὶζαίίοη. Δ ἰεβδϑοη [19 
ὙΠ οἢ οὐρθϊ ποῖ ἴο Ὀ6 Ἰοϑῖ οἢ ἰῃοβϑε οὗ εοὔέγν δϑ8, Ῥῇο ἀεϑῖσε ἴο 
Ῥτοιηυ γαῖα ἴἢ6 αοβρεὶ διαοηρ (Π6 ΗἨοδίμοη. 

8. νεκροὺς ἐγείρετε. Τονδτάϑ (6 οηὰ οὗὨἨ τγ ποίς τεα, “ Βυὶ 
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ὯΟ Τέδδο;, ἰΐ ΤἸΔΥ͂ ὈῈ 881, οσδῃ ὃ ρίνεδῃ, δια. ἈΘΑΘΟῺΒ ἌΓα δϑείρηοα," 
δια. 1 τουδὶ Πεῖο δαά, παῖ ΕΥΙΖ. (ννῆο τείδίη8 ἴΠ6 ννογάβ, Ὀυϊ ρ΄ϑοδθ 
ἀπεππὶ ΔΙ͂ΟΣ νεκροὺς ἐγείρετε) Οὔϑετναβ, ΟΕ ΓΕΘΒΟΏΒ ΣΩΔῪ Ὀ6 ἱπη8- 
ἰηοὰ ἔον {Ππεὶγ ομϊβδίοη τη ἴῸγ [πεῖς ἰηβεγίίοη. Αηά ἢ βιιδ]οἱῃϑ : 
““Ῥοϊίεγδηϊ 80 115 οὐχηἱτὶ, αυϊ δυῖ 79 6βπ τηογίυ!08 ἰῃ νἱίδῃ γονοοδηάὶ 
60 ἰθρογε ἀἰδοίριι} 8 ροϊεδίδίθ: ἔδοϊβδα γα ΓΆΓΕΏΤΌΣ, 4010 ἰρ66 βεσῃαὶ 
Μαίίμο δυσίοσα ἴα]α ταἰγδοιΐϊαι ραϊγανίδδεῖ, αὰϊ ποδίσγυμη 1. δὰ 1. 
Μασο. 6, 18. εἰ ἴκιςο. 9, 6. οοϑιραγοηῖ, υὐδὶ τλἱδδὶ αἰδοῖ ρυ}} αἰ δἰ, ᾿ἱδὶ 
ἀοοιΐδεε εἰ αρτοίοϑ βδαπαεεθ, ἀϊουπίατ,. Οὐιοά δυδρίςαγὶ ροδβϑὶϑ, 6886 ὅ, 
νεκροὺς ἐγείρετε δΔΌ ἰἰ6 Μαί(ίπερο οδίγιεα, αἱ 965 πὶ νοϊυ βθοηϊ 
ἐϊδεγίδ νοος Αροβίοϊϊδ ἐδπὶ δουϊϊδίθι ἀδι 886, αυᾶτῃ Ρείγυπι οχί τὶδὰ 
δἰἰχυδηάο σου ῃγοῦαδβδα ἠοθϑοηΐϊ (Αοῖ 9, 40.) ε Ἰυηρίηᾳυο δγοδϑϑι πὰ 
νἱἀοίυν." ᾿ 

8. δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. ἴΐ 88 Ὀδοη ἀϊδρυϊοα Ῥ».]ϑοῖποΣ 
1Π686 ννογὰϑ δῖα ἴο Ὁ6 υπησογβίοοὰ οἵ λεαίπῷ αἰδοτάεγε, ΟΥ σοπιπμ πὲ. 
οαἐϊπα ἀοοσίτὶπε. ΑὙἸΠΟΥΙ (168 ἀγα ἢοΐ νης πρ' ἴο 65:8} 18 πε Ἰαϊίοσ 
δἱρηϊδοβίίοη. ΤὨυ8 ἀγα οἰϊοὶ (Π6 ΟΠ] οννίρ; ραβδϑαρεβ: ἔοαι. 1, 8, 
φοραγοα ν ἢ 4, 10. Φοῦ 422, “2. 1 (οΥ. 11], 38. ὦ Τεβ8β. 2, 15. 
Ῥγον. 9,9. 1 (ον. 11, 48, Βυῖ 1 δργεθ νὴ ΕὐΖ., (Πδἴ (Π6 σοη- 
ἴαχῖ ΒΕΓ ΠἸχλ118 (Π6 δθῆβε ἴο ἴδε ροννοῦ οὗ μοδ᾽ἱηρ; ἀἰδογάδγβ ; δηὰ 
δοσαάδ ἴο (δα ορἰηἰοη οὗ Κυΐηῃ., {παῖ [πὸ αἰγεοίΐοη ννὰϑ ρίνθη, ἰεϑῖ 
ΠΟΥ δῃοι ά δῦυδε [πεῖν ρονοΣ ἴῸΣ ἐδ 6 Ρυγροβεβ οὗ ἰυογα δπὰ ἴῃ6 86- 
4φυϊγειηθηΐς οὗ τνοϑῖ ἢ. ΤΠδια τδγ, ἤόννανοῦ, θ6 πὸ οΟδ]δοϊοη ἰο 
ἱποίμαε (νἸ1 ἢ δοῖα Οοεητηδηζαῖο 78) (ἢ ΟἰΠΟΓ βρη) οδιίοη. 

10. εἰς ὁδὸν τοιιϑὲ Ὀ6 ΟἸΟθΕΙν σοπηθδοίεα ν ἢ μὴ κτήσησθε, 80 88 ἴο 
Ρεγίδίη ἴο 8}1} [π6 ᾿πΐρ8 νυ ἢ ἀγα τἤθη δἰ ΠΡῚΥ δηυτηογαϊθά ; ἴῃ [ἢ,ἰ8 
δεΏ36 : ““Ῥχον!ἀδ [ὉΣ γΟῸΓ )ΟΌΓΏΕΥ πεῖ ον ροϊὰ ΠΟΥ δίϊνοσ, ἢον,᾿" δᾶ, 
(ΕπΠι2.) Αμπὰ 80 αἷδο Κυίη. 
ΒΥ 1Π6 χρυσὸν, ἄργυρον, χαλκὸν, 8 τηρδηΐ τηοπεν Οὗ Ἔνεσγ Κἰπά. 

ΑΔ ἴο ἴπε πήραν, [ 8 δυγρΓιδεὰ ἴπαὶ ὯῸ0 (ὐτηπηθηίδῖοῦ δῃουϊα ἰναᾶνθ 
δε ἴπαὶ (Ὦγ δὴ ἰάἀϊοιςα] υδε ἰουπὰ ἐνθὴ ἴῃ τποάετ ἰδηρυδροθ) ἴξ 
οἰξηΐβεθ ποῖ ἃ ὕδρ' ΟΥ̓́ΛΥΑΙ]αῖ ΟὨΪΥ, Ὀυϊ αἰδοὸ ἴπῸ ῥργονβϑίοηϑ ἱποϊιἀ θὰ 
ἴῃ ἰἴ. Το οοιπρίείς γμῆγαδε ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Φυ ἢ} 18, 10. ἐνέβαλεν 
αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν βρωμάτων αὐτῆς, ““ (γαῖ ἢ πο ΠΕΡ ῥχγονὶ- 
δἰοη-ὑαρ." Α ρδϑϑαρθ, πούγανυθγ, οἵ αὶ αἰ δσεηῖ δίυγε ἰο ἴΠπ6 ργεβϑηΐ, 
Τῆς δεηϑα, ἰἤθη, 8, ἔπαῖ {ΠῸ Ρ ἀγὸ ἑογ θη ἴο πηϑίκθ ἃ ρχζονϊϑίοη οὗ 
ονθη γ)οοά ἴον εὶς Ἰοιγῆογ. Τῆι9 αἱ Μασ 6, 9. δἴιε μὴ πήραν ἰ5 
διἰάεα (Ὀγ νγαὺ οὗ ἐεχρ᾽απδῖίοῃ) μὴ ἄρτον. 

1ι ἰδ ἐφυα!ν δίγδηρε, ἰπαὶ ϑοδγ οἷν ΘῺΥ Οομμιηθηϊδίοσ δῃου α μανθ 
δεεη ἰπαὶ ον [γὰ ὈΥ μηδὰ δύο χιτῶνας αἰά ποὲ τηδᾶη (88 τηοϑῖ 80}- 
ῬοΟΘ6) ἴο ἔοτγθία {116 ἐτὐεαγίπῷ ὑπὸ οοδίβ, θυϊ ἰδκίηρ ἃ δεοοπ χιτὼν 
ἴον ἃ εδηρθ; δὴ} ἰπαὶ ὕροη {ἴἸ6 δτηα ργϊποΐ ρα 88 ἢ ἔογυϑδάς (ῃεὶγ 
(δἰκίηρ᾽ ἃ ννα ]εῖ οὔ ψγονἰϑίοῃβ, Οἵ ἢ ἔδνν Ὅῆο ᾿ᾶνε ϑεθὴ [6 {για 
δ6ηϑε 8 ΕἸ 12., ννΟ σαυαγκβ, [πὶ τἢ6 Οτγεοίδη οὐ Ἐοπιϑῃ ουδβίοῃμθ 
τεδροοιΐηρ; ἀγοδδ, 88 ἀείαϊ δὰ ὃγ γ͵είδ. δηὰ οἱ δεῖβ, ἅγὰ ᾿ὑ{||6 ἴο τῃς 
ΡΌΓροδε; δίωος {6 δοῖὶθ μυγροσῖ οὗ (6 ογάες νναϑ, ἴο οσυϊα ἐπ 6 
ἰδἰείηρ, 8 ολαηβε οὗ ἀγεθϑβ.0. ὕὕοη ἴδε 88π|6 ῥὑγίπείρὶθ, ΕσίεΖ. ἴαΐκθα 
ὑποδήματα ἴἰο πηξδὴ ἃ εδαπβε οὕ εἤοεε. Βαϊ ἴο ἱπίοεγργεῖ ἴῃς νογά 
“{π0Ὃ μαΐγβ οὗ 8)ο65,᾽" ἰδ ἐχοθθϊρὴν Ὠαγϑἢ ; δηὰ 1 {Πδγαΐογε δ6Ὲ ΠΟ 
Τεϑδοη (ο δρδηύοη ἴθ ἰηϊεγργεϊδιίοη θεΐογο δἀομίοα ; ἐβρϑοΐα! ν 88 
ἱϊ '6 τεηυϊγεα Ὁγ (6 πογὰδ οὗ Μαῖῖ 6, 9. ἀλλ᾽ ὑποδεδεμένους σκανδά- 
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λια, οὗ νῆοἢ οἰ μ(10 8] ρβδβδδαρὲ [6 δεῆβε 16, “" δῃὰ δα Ὧο βῇῆορϑ, 
Ὀυϊ Βὲ διοά νυῖ(ΐν βαῃ 15." Ὑποδήματα ΟἿΪΥ ΤὩΘΔη5Β ““ ἃ ρμαὶγ οὗ 
βἢοοβ." Αμῃὰ νὰ ἴδνε {6 βαῖηδ ἰάθη 'ἰῃ ΟἿΥ Οὐ ἰΔηρο ρα. 

Μογϑονοσγ, ἴα πιοάθ ρυγβυθὰ Ὀγ ΕἸἴ2. σουὰ γεαυΐγα ῥάβδον ἴο 
Ὅς ἴΔΚεοη ἔοσ ῥάβδονς, ἱ. Ε. ἃ οἴδηρε οὗ δίαυθαδὄ. Απηὰ (18 19 ᾿Ἰηάδθεά 
ἔουμά ἴῃ βοὴε Μ88., θιῖ,1 τὨΐηκ, σας ἤτοι ἴῃ πιδγρίῃ, δηὰ ἰ5 ἴοο 
ἔγὶριὰ το ὃὈ6 (πουρὶι οἵ. Βεδίἀδβ Πδῖ, ἰὰ σνου]ὰ θ6 υἱᾺοΓ]Ὺ αἱ ναγὶ- 
δηοα τὶ 5., Μαγὶς᾽ 5 νογά8. “ΓΠ8 [ἴ δδϑσηβ μ]δίη (παῖ, δεσογάϊηρ; ἴο 
8ι. Μαιίἢενν ὁ δοσουηί, {ΠΟΥ ΔΓ ἔογυίἀάθῃ ἴο ἴδκα ἃ ιοαἐκὲπρ »ἐαΐ;, 
Οὔ ἴα δδῆια ὑγίηο μα ἃ6 [ΏΘΥ δὰ ἔογ ἰάθη ἴο ἴα κα τοαἰκὲπρῷ 4«λοδ5. 
ἔς [5 για ἴηι 81, Μασ βᾶνβ, ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν, εἰ μὴ ράβ- 
δον μόνον. Βαΐῖ ννὰ τηδν, υἱπου το μοδι(αἴϊοπ, ἰδᾶνα ἴο {Π6 
ΙΔΘΓΟΥ Οὗ ἰηδάοϊ δββα απ {}18 ῥεῖ ἀἰϑογομδηου; (πουρὰ ἰΐ ἰ5 
ποῖ Ἡ ΠΟΙ ἱποδραῦα οὗ δῇ οχρ᾽δηδίϊοη νν ἰςἢ ννουὰ τϑοοηοὶὶα ἱξ 
νυιὴ 81. Μαδιμονν᾿ 5 δοσομηΐ,. ὅ86ε Ἡρίηϑ. δὰ Κοθοθογ. ' 

11. ἀξίος ἐστι. ΕΥΪ[2Ζ. Ὠεγα δαορίβϑ ἴπ6 ἰηϊεγργείαϊίοη οὗ ΕἸβηογ, 
οὐβογνίηρ ἴπαὶ ἴῃ ΕἸ] ρι].4] ραββαρὲβϑ οὐ {8 Κὶπα (ἢ6 νγογὰ ἴο Ὀ68 
ΒΆΡΡΙ ἰεα τουβῖ Ὀ6 Ομ ψϊοἢ βαυδγοβ Ὁ] [Π6 διιθ͵εοῖ ἰγεδίθα οἵ; ἴῃ 
νυ] ἢ σᾶ86 ἰΐ ΓΏΔΥῪ νΘΓῪ νν6}} Ὀ6 Ἰεἶτ ὑπάἀογβεοοὰ. Ηδ γοΐεσβ ἴοσ ἐχ- 
ΔΙΏ 6165 0 Αροο. 8, 4. δορῃ. (Εὰ. ν. 938. δ) υδῖ, ς. 86. ᾳφυοὰ ἠοῃ 
οΐῆοβ μουγΐμθθ ὨΟΏΟΓΕ μοηδϑίδι 8 ν ἡ Ό8η). 
Μὴ ἐκεῖ, ἱ. 6. ἴῃ τῃ6 ἢουδβα οὗ δυο ἢ} ἃ ρβεβοῦ. - 
12, εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ““ ἀρὰ ΏΘΩ γα Θηΐογ ἱπίο [ἢ 6 

Ὠσυδα (οἴϑυς ἃ μεγβοη,᾽ ἱ ε. ἴῃ6 Ὠοβί τεοοιημηεηεά ἴο γοῦ). Τἢδ 
αὐτὴν, ὉΥ ἃ ΑἸ] ορῖα οὐ ἴΠς ἴεγιίῃ οἰκία, βρη ῖῆθθ 1Π6 Καπιξίῳ οὗ τὸ 
Πορῖ. Οη ἴπε6 Ὁ θυ, εἰρήνη σοι, 866 30}". ὁ, 19. 

18. ἡ εἰρήνη ὑμῶν. ἘΤ᾿Ζ. οχρίαϊ 8 (19 ρα νεβῖγα, χυδίθηιϑ 
ΠΟΠΊΡ6 ΤῸΒ 6810 Ομρίαί9. Ηδ [50 οὐ)εδοῖβ ἴο ἐλθέτω 8ἃπἀ ἐπιστραφήτω 
θεῖηρ (ἀκοὴ (νυν Καυΐη.) ἔον ἔαῖαγτεβ. Απὰ ἢς ὀχρίδϊῃβ : ““ Ἑυϊα- 
Ταμ οὔ αἱ νε5[ΓᾺ 8810}8 δὰ ἤδη} δηλ μεγίϊηραί οἵ δοοίἀεῖ, οἱ 1}14 δά 
νοϑ8 Γοιθαι," [νἱ ἰὰ δἰ βῃ! βοδηΐξ : ““ νυ] μδοειὴ νϑβῖγϑηι δὰ δεἂπὶ αηυδϑὶ 
Ῥεγνθηΐ}6---6] 8 Δ ἴδῃ οοϊηροΐοια ἤεγὶ, εἴ νοῖο ὀδπάθηι δὰ νοβϑ 
γεϊυί γοαϊΐγε-- δῆ βίηθ εθδοῖα μγοπιιη δἴτι 6886, ας μου 46 8ϊΐ, ἃς 
8ὶ θδῖ Ὠοηάι) νοῦα οἷ ΒΕΓΙΏΟῺΩΘ ρῥΓΟϊΌ] ΓΙ ἰ5.᾽" 

14. ἘγὶῖΖ. ἴαγϑ ἀόνγῃ ἴῃ6 0] οννξηρ; 88 (6 ἴτυα σοῃδίσιοί οη οἵ (6 
ῬΆ8886 : καὶ ἐκτινάξατε τῶν ποδῶν ὑμῶν τὸν κονιορτὸν, ἐξερχόμενοι 
γῆς οἰκίας ἢ τις πόλεως ἐκείνης (---ἐκείνον), ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς 
μηδὲ---ὠμῶν. Απά ἢ Ἔχρ]αίη8: “εἴ ὀχοι 6 ρεάϊθυλ5 νεϑίγὶβ ρυϊνε- 
Σαῦλ οργαβϑὶ ἀολο δυϊ οἰνίϊαία Δ (1. 6. 480 Δ} 18 81 Ὠοπιηΐ8), 
αυϊουσπαυδ νο8 ΟῚ Θχοθροιῖϊ ποαιδ δυάίνεσιτ,." Ηδς, πιογεονογ, ὁὉ- 
ἡβοῖδ το Κυϊηοεῖ δ οοηϊοιυπάϊηρ; ἴπ6 ραγίίοϊα ἐὰν (ἐφυϊναϊεηΐ ἴο ἃ») 
νὴ {ππ6 σΟΠ) ποίου ; 88 8͵50 ἴ0 ἢΐβ ςοηπδοίί:ρ; τὸν κονιορτὸν Μ1Ὰ 
τῶν ποδῶν ὑμῶν ; δβἷηοο (Πα ρεηϊἶνεβ ἀδροηά Ὀροη ἀπὸ οΥ ἐκ, οὶ 
δοιε Νῖ55. δυρρίψ. 

Ἢ τῷ πόλει ἐκείνῃ, “ (δη ον {0 οἰΓΥ,᾿ 1. 6. διιο ἢ ἃ οὐἵγ, οὔ νγνῆο 
80 Γοθοῖθ γου. ΕΥΙ(Ζ. στρ ΠΥ υπάεογϑίδηἀθ Ὀγ γῇ ἴ6 ἐεγτέέονυ οὗ 
ϑοάομι δηὰ ἀοτμογγαῇ, νης ραγίοοκ ἰῃ μα ρυπίρηπιοπές οὗ ἰμοϑα 
οἰτίο8, 88 ἰὰ δὰ ἐουθι]685 ἀοησ ἰὴ (Ποὶσγ ογίπιθϑ. 

16. ᾿Εν μέσῳ τηοβῖ (Ἰπηπιεηίδζοῦβ, ἃ8 Β6Ζα, 6889, αηὰ Κιιίη., Κα 
ἴον εἰς μέσον. Βυϊῖ ΕΓ 2. {1 ηΚΒ (ἢ }8 σδηηοί 6 δἀτηϊἰεα. Οἰδοτῖς, 
85 Εἰδηθσ, Ῥάυ]ι8, Δηα Βονγεσ, ἴα (ῃ6 μαδϑαρὸ (μι: ““ 1 ϑεῃὰ γοῖι 



8Τ. ΜΑΤΤΗΕΝΝ, ΟΗΑΡ. Χ. 617 

ουὲ 86 βἤδερ ψνῇο Μ11}} "6 1 6 πλϊάθὲ οὗὨἨ τνοῖνοϑβ.ἠ Απὰ {{||8 θ6η 86 
Ῥγ2. δὐπικὶῖ8, θυϊ οὈ]δοίδ ἴο ἴη6 σοηϑίιΓυοίοη. Ηδ ]αγ8 ἀονῃ [6 
ἤο!]οννηρ; 88 ἴῃ τηδδηΐϊηρ: “Εδοθ 6ρῸ ζηϊϊο ΨνῸΒ τ 5846 ογὶ 8 
(ἰηἴογ Ὠοπηΐη 68) ἰδηαυδπι ον 8 ἱπῖου ἸΌροΟΒβ. Βα [ἋΠπ᾿|ὶ 48 ᾿ΐ ΙηδΥ, 
μέσον ἰβ8 ποῖ, 85 Κυΐη. σοηβίάεοιδ 1ἴ, τεἀυπηήδηϊ, θαϊ οοηίΓιθαΐ68 ἴὸ 
1Π6. δ' βρη ἤσδηοΥ δηὰ βίγεηρί οὗ ἴΠ6 ῬΡΏΓΔΒΘ. 

Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 
ΟἸγνϑ. δπὰ Ευΐηγηι., ποῖ τνιίπουϊ τεϑϑοη, {ΠηΚ (Παΐ Οὐὖν 1 οὐ πηδδηβ 
ἴο ἀΐγεςῖ {μαῖ {πθγὸ δῃου ]ά ὃς δῇ υβίοῃ οὗ ἴμ6 ἴννο νἱγτίυεβ. ᾿Εκέρα- 
σεν ἀμφοτέρας (βΆγ ἴἢ6γ) δίοτι μίαν ἀμφότεραι ποιοῦσιν ἀρετήν. 

17. προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ετὶ(Ζ. γὴν το) οίβ (ἢ 8 
ἱητεγργεϊδιίοη οὗ Πὶ οι, μα 65, βίησα δυο ἢ ἀο Ὠοΐ δοῖ 848 δασυϑοῖβ, 
δυῖ διἰγηϊηἰϑῖον Ἰυβίϊςα. Ηδ δαορῖβ8, 85 ἀἰὰ Ναῖ.,, ΕἸΒΠΟΓ, ᾶις. τὴς ἴη- 
(εγργεϊδιίοη οὗ Ἐγδϑηι8, Ἡὶοἢ 8εθ 8 ἴὸ ὃ6 ἴπ6 δεϑῖ ἐουηάοα. 
Ομβαυῦ. ἀεηΐοθβ (Πδὶ τΠ6 ἀγιίοἰθ 88 δὴν ἔοσοϑθ. Βαΐ 6 ογρείβ (Ετὶ(Ζ. 
ΟὈΘΕΓν68) {πδῖ ὈΥ ἴ{π ἀγίἰοἶθ 'β ποὶ ΟὨΪΥ ΠΟΙ ΡΓΘ ΘΠ δα ἃ τυλοίο σεπμδ, 
Ὀυϊ ἃ σεγίαὶπ απὰ ἱπάοβπὶίο δρεοεὶες, 

18. καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε. Ἐταδιη. ἀηὰ ΕἸ1(Ζ. 
ΤΟΏΘΘΓ, ““αὐΐη δὰ ργϊποεὶρεοβϑ," ὅς. Βγ Π6 ἡγεμόνας καὶ βασιλεῖς 
ἘγῖΖ. ννουὰ (τ) Οτοῖ.) δἰ πρὶν αηάἀογϑίδη ρεπεγαῖὶς απά Κὶπώ ; 
Ὀδοδιιβε {πε ἡγ. δηἀ βασιλ. δοραταίε, τηῖὶρς Ὀ6 ἴαΚΚαι) οὗἁἨ ἰηξειῖον τηᾶ- 
Βἰοίγαΐεβ, Ὀυΐϊ ηοί, ὑπέίεά, ΗἱΪ5 οἴεῦ ἀιρυπηθηῖβ ἅγὰ οὗ [658 ἔυ γος, 

Εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ ἔθνεσιν. Τῆδ νϑη οι ἴ68 οὗἉὨ ἸηοΓρτγοίδι 
ΟὩ {18 σοι γονογίο ρΆββαρσα ΕΤΓΙ1Ζ. ΔΌΪγ αἀἴδουβθθο5. ΤῸ 6 ἰηΐογ- 
Ῥγεϊαϊίοη οἵ ἀπΐϊη. ἢὰ οὐ)εοῖ8, {Π|Δὶ δυο) ἃ ϑεπιίϊπηθηΐ αἃ8 ἰϊ γε} 5 
του ὕ6 ἴοο οΟὈνίουΒ ἴΟ δε τηδητοπί ἢ;, 84 4150 (ἢδῖ ἰἰ ἰ8 αἱ ναγὶ- 
8ης6 τυ ἢ τοῖς ἔθνεσιν. Οηἡ ἴϊπ6 βᾶπη6 ρτοιιπηὰ ἢ Τα]θοῖβ (ἢδὶ οὗ 
ΟἾγγ8., ΤΠοορῆγ)}., δηὰ Ἐυϊηγπι. ((Οἰϊονγεὰ ὈΥ [μὰ πογ, Οτγοῖ. δπὰ 
ΟἴἤοΓθ), νυν ἢ 18 48 (Ὁ]]ΟΝΒ : τοῦτο ἐστιν εἰς ἔλεγχον αὑτῶν τῶν 
πιστευόντων. ἙυϊΏγη,. : εἰς ἔλεγχον καὶ τῶν ᾿Ιουδαίων, και τῶν 
ἐθνῶν, ἵνα μὴ δύνωνται λέγειν ὕστερον, ὅτι οὐκ ἤκουσαν τοῦ κηρύγ- 
ματος. Εἰπδιγ, ἢ6 δββῖρηβ ἴο ἴπθ τογάβ 1ῃ6 [Ὁ] ονν προ 86 η86 : 
“4 ργϊμοὶρίθυ9 τερίθυϑαυςα οαυβαπὶ ναϑϑίγαη Ῥγοῦαγα ἀθὈοὈϊ 18, 400 
ἱηπε 9:0] τεβιἱπιοηΐι πὶ παῦοδηΐϊ εἰ σγεροβ εἴ ρορῃ]],᾿" ἰδ ἰοϑιϊπλοη τὴ 
Ὠορα [ἰθεγίαι 8 ἀροβίοϊογιιη τηεηί(ίβαιιε ἱτηρεοιτογγϊθ. Βοιῖἢ τῇδ 
δηϊοηῖ8 Δπα δηη6 διηΐϊηθηῖ τηοάσθγηβ, 88 Ογοῖ, δηὰ δοὴι}2Ζ, οὔϑοτνο, 
{Παϊ τῆ6 ννογάβ ἃγα δρρ᾽} Δ Ὁ]6 ποῖ 80 τπηυοἢ ἴο {Π}18 Ξγεέ τ ἰβϑίοῃ, 88 
1Π6 οὔθ δϊοσ. ΟΠ γϑτ 8 τεϑυγγεοιίίοη. Τὸ νυν ΐο ΕἾ᾿ἴΖ. ΟὨΪΥ 88 ἰο 
580: ““Μαίιπδϑιι8 Γὸ8 4088 μοϑῖ τηυϊῖο δνθηΐβ οορργοθατὶ νἱ ἀἰδϑεῖ δὰ 
δος ἰοηρυϑ οοπ)θοῖ ." Βιιῖ ρεγῆδμϑ ἴἴ ΠΊΔΥ ὃ6 δυβῆοϊεηϊ ἴο οὔδεσνο, 
ἢ (Π6 δποίεηϊδ, [πδἰ [ἢ 6 νοῦ 8 ΔΓ πηδδιιῖ Γαΐῃεγ ἴο Ὀ6 ρ»γορὴλείϊοαϊ 
οὔ νῆδὶ δῃου]ὰ Ὠαρρϑ ἴω {ἢεῖγ ἰδδῖ δοϊ μη τη ϊδδοίοη, [μπῇ ἃ ἀέεξογὶρ- 
ἐἱοη οὗ ψπδὶ ϑῃου]ὰ τάϊα ρμἷαοε ἴῃ ἐλίε. 

19. λαλήσητε. Μδηγ Μ85. μαννα λαλήσετε. Απὰ (ἢϊ5 τεϑάϊηρ; ποὶ 
ἃ ἔενν Οὐδ δάορί. ἡ νοῦ ΕΓΙ2. οὔϑεγνοϑθ : ““ Ουυπὶ δυΐο) 
ἀϊδοντί αὐἱηΐδ Ὦος δἰξ, υἱἱ σΟὨ ποι! ΟἹ 5 80] οἰ ἴδηι ουΓαπι, ἔυϊυγι πλ ἴδ τη- 
Ροτίβ, ἰῃ αυοὰ πεδο ουγα ἱποϊ αἱ, Γαι Οἢ 68 Ὧ05 οορίζαγε ᾿υδεδῖ, Ἰοηρὰὲ 
διὲς ργερδϑίαϊ σοη)υηοίίνυ8 πο ἰδηίατῃ οὐ μοϊεβἰαίοῃι ν. μεριμνᾶν, 8βοὰ 

οὐ οριἱτὲ λαλήσητε ρῥτὶιι8 δὰ ἱπαϊσαηάδπι Αμοδίοϊογι) 80}}}οϊτα- 
ἵπεῖι, λαλήσετε δ ορροπεηάδη) 9651 δεοουγιίδίο οσοηϊαηοίαᾶ νἱ- 

ἀεηίι," 
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20. οὗ γὰρ’ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες. “ΤὮΘ Β6η86 ἐ8 : ““ ἘΟσΥ Βοῖ 20 
“μοὶ Ἀγ (1. 6. Ὑ}}}} 6) γα {88 δρϑδίκοσβ, θυΐῖ," δι5. ὍΠὸ τολοΐδ 
δυδίηοδ5 ν»88 οῖ ἴο Ὀ6 (6 ϑδιρίγὶἴ᾽8, 80 {πὶ ποίῃϊηρ 8Βῃοι]ὰ Ὁ Ἰεξξς 
ἴο ἴδε. Αἴ ἴῃς τι66 οὗἹἩ ἴπε ργεϑεηέ Ετὶ(2., νου ΓΕΔΘΟΉ, δι Ϊθ8. 
1 ἰδ πεῦο υδοὰ ἔον τῆς ζαϊυγα, ΌὈΥ ἃ συ ΣῪ σομηοη ἰαΐοτῃ, ὈΥ̓͂ ΨΕΙΟΣ 
τὨΐηρβ ἔυϊυγα ἀγα ϑβρόίκδη οὗ 88 μγεβθθηΐ, ἴο ἱπάϊοαῖο [Πεΐγ σεγέαϊπίψ. 

41, ἘτὶιΖ, ἀεηΐεβ (ῃδὶ [Ὧ6 ρῇγαδα παραδιδοναι εἰς θάνατον Νά 15 
εαυϊναϊεηῖ ἴο θανατοῦν. Βιυϊῖ εἶδ ογἰ(ἰοἰϑε ϑθϑῖι}δ ἢοΐ τνεὶ] ἔυυπαεα, 
Το ἀεἰΐσεν ἐδεπι ἐο ἀεαί ἡ ἀργμεδτῖδ ἴο ὃ6 ἃ ουϊτἱηρ᾽ ἐχργεδδίου [ὉΓ ἀεἰΐνεν 
ἴῃ οσ ἴο κα ριηεπί, νυ ἢ ἢ, ᾿ξ ἰδ ἰηϊοά, 5 εαυϊναίεηίϊ ἰο ἀεαίλ. ΕὙΤ(Ζ., 
ΤΩΟΙΘΟνΟΣ, Ορροθεδ ἴδε ἰηϊεγργοίδι Ιου οὗ ἐπαναστήσονται, δυρροσῖεὰ 
Ὁγ Κυίη., δις., ““ Σἶδα ὉΡ ἴῃ ἡυάριηεης." Απὰ οογίδιη]ν τα σοτσιοα 
ΟὨΘ, Ὑγϊο ἢ [ ᾿δνα δὐορίεά ἐν ἴῃ6 ποῖα, ΓΏΔΥῪ ΥΕΤῪ τγεὶϊ Ὀ6 ἀεξεπάοα. 
ΑΒὰ 1 τνουϊὰ αὐά, (παῖ δἰ} Γ δἰ γοοί τ ε8 ἃγα δα], ὈὉγ Τ πυογάϊάεδ, ἴο 
Ὦανε ἰδίκοῃ μίδοο ἀυγίηρ; (δες Ρεϊοροηπεβίδη ννᾶσ, Ὑεῖ ννα σδῃ αγαϊγ 
ΒΌΡΡΟΘΕ (παΐί Ὠαμπηδη Ὠδίατε ψουϊὰ Ὀ6 ὑγρεὰ ἴο δυσὶ το ο!ἶ6 δηθὰ 
βΒεμαϊδηῃ ἀθθάβ Ὀγ ἀϊθγεηος οὗ ορίηΐοι σεβροοιϊΐηρ ἴμ6 (το οὗ 
ΟἸ τ δ Δ ηἰ ; πο ΠΟΥ ἀο νγὰ δηά, ὈΥ ὨἰϑἴΟΓΥ, (μαΐ δμοὶ μγναϊο δπὰ 
ῬΕΣΒΟΏΔΪ ὙΥΆΓΙΆΓΕ τνἃ8 οδγεϊθα ἢ. Αῃὰ 898 (6 Ῥνογβ οὗ ἴῃς ργεοβάϊῃρ; 
δεῃΐεηοα δ. ἐογέηεὶο, δηὰ ([ἰ8 Ὧδ8 ἴῃ 6 δρρεάσϑωςς οὗ δεΐηρ; ξογῃηδα 
ΟὨ 8 ΡΔΓΔ 6] δηλ, 30 ἰΐ ἰ6Θ γγοῦδ]6 ἰπδί (6 (οστ8 ἤδγέ ἃγὰ ἔοσειδβῖο 
|κονΐδε. 

22. ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ κάντων. ἘτΓΙ(Ζ. οδ)εοίδ ἴο ἴπε οοτηθοι 
ἰηϊεγργοίαίίοη οὗ πάντων, τημἐἶδ; τἰῃουρ ἢ ἴα δάπηϊῖθ ἴΠδὶ ““ 86Ώϑι.8 
ὩΟΏ 6 νοσϊίδία Ἔνθηΐζιδ, δοὰ α οοχηζηοίίοσα 79680 δῃΐηπηο τωοιθηάυβ." 
ὙΠ οἢ, Πούγαναρ, οοθθ ἰοὸ σῃυοἢ τἢ6 δαῖαα (Ὠίηρ; τῃουρῖ δὲ 19 
ἑοστοθα οὐ ἃ ργϊηοίρὶε νιοὶ 1 σαη δοϊάοτ ἀρρσονα. 

29. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. ἘΤΙ(Ζ. α͵δὺ δάορῖβ 
(ες ἰηίεχργείδίίοη οὗ [86 δηιϑηίβ (ὙΥο ἢ} ννϑθ [οἰ ον εὰ Ὀγ ΒΕ ΖΔ). 
Απὰ διε οἰΐεβ ΤΏΘΟΡΉΥΙ. : ὁ δὲ ἄχρι τέλους ὑπομείνας καὶ μὴ ἐν τῇ 
ἀρχῇ μόνον, ἑκεῖνος τῆς αἰωνίον μεθέξει Θωῆς. Ηε Ἀἰταθε!  ἐχρί αἰ 9 
ἴπυ : ““Ουἱ γϑγὸ ροσϑαενογαῖ (1 τωβη δ! τηοὶδ ἐχϑθηυ θη 3) δα ἤπεω 
Ὠογυτ τΔ]ΟΓΌΩ, 18 Νοβϑίδηδῃι οοπεεαυοίαν δαδιϊ αἴθ." ἼἘ6 οὗτος 
6 Τεραγάθα, Ὀγ ΕΥ̓ 1Ζ., 88 δι ρἤ δι οΆ] ; 4. ἃ. ““Ηδ δπὰ ἢ ομἱγ."" 
Δμὰ δε δ) οἱ ἢ8 δοῃγε Οδβϑϑῖοβϑὶ ὀχϑιηρὶεβδ.1 Σώθεσθαι εἰρη ϊβε8 ἴο ὃ 
δαπἰεἀ ἴο ἴπ6 Παρρίηαββ οὗ [86 Μεββίδῃ 8 κίωραοι. 

23, Ἐτὶ(Ζ. ΟὈ)εοί8 ἴο εἰς τὴν ἄλλην Ὀεΐηρ Δ καῃ ἔον εἰς τινα ἄλλην.- 
ΗΘ βδᾶύβ ἴμαὶ ἡ ἄλλῃ ἰδ ὩΓῸΒ ῥχοχίιηδ {0:8 ργίγλα ἀεϑεγίδτα Ἵχοὶρὶϊ, 
1,6. “16 πεχέ. Απὰ δ γεΐεσβ ἰο Μαδιιῃΐα οὐ Ευτίρ. Τ. Υ. 4. Ρ. 33ὅ., 
δΔηὰ δίυγΖ. [δχ. Χβη. ἰῃ ν. ἄλλος. ὅο ΑὐἹ]. Οεἰ!. αἰέα Ἰιιος οτῖα. 
ΤῊ ἰδ, 1 (ΠΩ, ργείδγθϊα ἰο τς σομητοοῦ ἐπίετμτοίαι οη, 88 αἰϑὸ ἴο 
{δι οὗ Με. Ναῖργ, νγῆο ἴδίκοβ εἰς τὴν ἄλλην ἔὴΣ εἰς τὴν ἐκείνην- 
ἘΠῚΖ. δαορίβ (ἢ6 οοπβίγυοιϊίοη οὗ οὗ μὴ τελέσητξ φτοροβεὰ ὃγ Εδρὶιε!, 
διο. Βαϊ Πα οὔδεγνεθ ἰμδί Η, ϑιθρῇ, ἴῃ ἢἷ8 Τεβ. 88 γκἢτγ ἀδπὶεά 
(αὶ (Πδΐ εἰρη βοδίίοη οὗ τελεῖν ἰθ ΔΏΥ σγῆεσα εἶϑε ἴο Ὀ6 συπά. Ῥεγ- 
Ὦαρθ, Ὠοννουοσ, {Π|6 18 ἰοο ὑυοϊά δῇ δββεασίάοῃ, εὐθὴ ζὺΣ ἃ δοῖιοϊασ οὗ 
δίαρμα η 8 νϑδί ΠΠΕΙΏΟΓΥ δηα ἐπηπηεηβα ογυαϊίου. 

23, ἕως ἀν ἔλθῃ, ἃς. Τ|νθ οοπίγονογίοα μαϑϑαρα ἰ8 ἴῃ} εχ- 
ν]αἰμοὰ Ὀγ ϑοδοιῖί ἀρ. ΕΖ. :- ““ Πσπες εἰςαοίατα χηεϑαι ἱην πϑἱ υἱϊοπα 
εἰνίϊαί6 )υαδὶοἂ ονεγιεμάα ἀφοϊαγανεσί." Απά ὃγ ΕτίΐΖ. ἰπλδοὶ 
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(δ: ““Ποηθο νοποῖο (γεάϊθΓῸ) Μεβϑίδθ νϑϑίγΐϑ οδ]διηϊ δι δ8 ἰΏ}- 
Ῥοϑίζυγιιδ Πη δηλ. 

44, οὐκ ἐστι μαθητὴς, δε. Νοϊϊία, πα, (οἱ ἰδΔηϊογιυτηαας τηδ- 
Ἰογιαι ἡυηϊο οΘοηβίθγηδγὶ. Νόοη βηΐῃ Βογεηςίούθα,, αιιδηλ α18 τηᾶ- 
Βὶδῖτι οβῖ, (οσδη} ἀοδίἀογασγα ἰἰεοθὶ αἰδοϊρυϊθτ, αιδῖ οοηϊοηϊαμη 
6686 Οροτίείΐ ἴρ88 11}, αὐᾶ5 τηαρίθίΓο ονεηϊὶ δογίθ, (Ετὶ12.} [1 18 νν6}} 
οὔϑεγνεά, Ὀγ ΟἿ γγϑ., (δῖ νγθ τὲ ποῖ Ὄρροβε ἴὸ {Π||8 δίδίζε (ἔοσγ δι ἢ 
ἰξ 8) ΘΧδΏ}68 τοδοῆίηρ ἴΠ6 σομίγασυ, Ὀὰΐ δυρροβα ᾿ξ ἔουπαεὰ, ||Κ6 
811 ργονεγθβ, οὔ ννῆδῖ ἰδκεβ ρίδοβ οἡ ἴθ ἰοὴρ τυῃ. 

25. ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ, διε. Τιια νΟΓά8. ἃγα ἴῃ ἐχμ]αϊ θα ὈῪ 
ἘτίιΖ. : ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ, φθοἷϊ, μὴ εἶναι αὑτὸν ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, 
ἵνα κ- τ΄ ἐ.» 5816 6ϑὲ ἠϊβεῖριϊ]ο, ΠΟ ΒΌρΡΘΓΑΓα Πλδρἰδίγιτα, αἴ οἱ ρμοδδίζ, 
Ρδι ε8866 σεδάϊυβ (γένηται, πΠοη γένηται). [πὶ {}|6 ννογὰβ [οἸ]οννίηρ;, 
καὶ ὁ δοῦλος, ὡς ὁ Κύριος αὐτοῦ ἴΠ6Γ6 18, ἢ6 8805, Π0 τεμρπια; Ὀμὰϊ νγα 
ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒα αἰέἐγαοίϊοπ. Οη (Πα τοὺς οἰκεακοὺς 6 ΟΌΒΕΥνΕΒ (ἢδί τοὺς 
οἱκειακοὺς, οἀϊϊοὰ ἔγοη δοῆα Μ58. Ὀγ Μαίί(ϊι., οδηηοῖὶ Ὀ6 δα δῇ ; 
βδίηςα (6 ννογὰ ἰ8 ἔογιηθά, ποῖ ἔγοῃι οἶκος, Ὀυΐ ἔχοι! οἰκία. Απὰ δα 
ΤοΐοΓβ ἰο Ἡδσιωβηη οἡ ϑορῆ. ΕἸδοῖν, 1206. ; 

46. μὴ οὖν φοβηθῆτε αὑτοὺς. ἘΤ᾿τΖ. [8 σοηηδοίβ (ΠδηΣ ἢ νοῦ. 
44 ὃ 45.: ““ θεοαυϑβα ἴἴ σδῃποῖ ὃ6 Ὀυζῖ (ἢδλί ργρδίοῦ μεγβοουκίοῃ ἔγο ΠΣ 
186 2ενν8 Μ}1 γίϑθ ἰο ἴἰπὸ αἰθοῖ ρ᾽ε8 (δ ἴο [Π6 πιβϑίθσγ." Αηὰ δα 
νου ποῖ (ἢ Β6Ζ8) τᾶκο ἴη6 τέαροπ ιοὴρ᾽ (εχργεβϑθὰ ἴῃ γὰρ), 
“ἴον ἰῃυδ ἱΐ νν}}} 06 τῃδι ἰ(ῃ6 ἰῃποσοῆοα οὗ πε Αροϑί[68, 88 τνε]}} ἃ 9 
ἴΠ6 ἱπιρτγοῦϊίγ οὗἉ  [Πεἷγ δάάνθγδασίθββδ, νν}}} αἱ ἰΙϑῆρτ Δρρεδγ;" Ὀυῖ ἐἶἰα 
ΓΟ]]οννίηρ, : ““ φυΐα ἰρϑῖι8 ἀοοίγίηβ ε ἰερεῦγί Πα]. δἰζ ἰῃ Ἰυοδπὶ 
δνοσδηθα." 

48. ᾿πϑίορ οὗ ἀποκτενόντων, ν]οῖ Μδίίἢ. δὰ Οὗ εβῦδοι πδά 
εαἰϊεα, ΕΥ12Ζ. τεβίοσγεβ ἴῃ οἱὰ γοδάϊηρ' ἀποκτεινόντων ; Δβουϊ δίηρ ἴο 
ἴῃς νετὺ {6 δεῆβδα “" αιἱἰηϊογβοογα δοίδαέ ;᾽ ἃ ἠοΐ υπυι5υδὶ ἔογοα οὗ 
ἴΠ6 ργθβθῃΐ. 

29. ΕγὶῖΖ. οὔδεσνεβ (παῖ ἴῃ στρουθέα ὨΙΔΥ͂ τα Εἰ (Π6ν ἐξέέ 6 ὀὲγαδ, 
ΟΥ ἀραττοῶξΣ. ϑὅϑεὲ Ῥεί(οίεἷϊη. Ὑεῖ, οἱ δοοουηΐ οὗ ἴΠ6 ργίοδ τηθῃ- 
εἰἸοπεὐ, (Πα Ἰαῖ [6 Υ ΘΘ  π8 ογα μγοῦυδὈ]6. Ετοπ Βυχῖο β [χ. ΤΑ] μη. 
δΔηα δεοῃοοῖίρ. Η. Η. 1ἴ ἀρρεδγβ {πᾶΐ. (ῃς Φενν8 υδϑ (ἢῃ6 Ἔχργαβϑϑίοη 
“αἴ Δ δδβαγίυτῃ (Ὁ ἢ οἢ να ἰῃ6 Φ41}) ρατγί οἵ ἃ ἀθῃλγι}8)," ἴο ἐ6- 
Ὠοΐδ {ἢ 8π14}68[ ροβ85: 06 ̓ γίο. 

49. οὗ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γὴν. ΤΠ Διο ηἴϑ ΣΓΕΓΡΓοῖ (656 ννογὰ 5 
Ὠοῖ οὗ (πα ἀεαίὴ, Ὀϊΐ {πΠῸ σαρέμγα οὗ ἴῃ6 βραῖτοννβ. Βιιῖ 116 οἵδ Σ 
ΘΕΏΒΕ δ6δ8, ΟἿ ΠΊΒΩΥ δοεσουηῖδ, μγείδγαῦ δ. ὙΠ Οοπίπιοηϊδίοτβ 
ἰᾶνὸ ἔπι ἰοὰ ἴο οὔϑεστε {πὶ (8 πδ6 ζαείδγθησοε ἴο (6 ἀγορρίηρ οὗ 
δὲγάε ἴὸ {π6 ργουηά οἡ Βεΐπρ; ϑῃοὶ ν»͵] ἢ δγτονν. ' 

49. ἄνεν τοῦ πατρὸς ὑμᾷν. Το {86 ΟἴεΓ ἐχϑηρίοδ Ὠεσε δἀιυοσεοὰ 
οὐὰ Τμυογὰ. 4, 70. ἄνεν αὐτῶν ξννέβησαν. 

80. καὶ αἱ τρίχες τῆε κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθημέναι εἰσί. [1 ἰδ ννε]]} 
τοτωλγίκοι, Ὁ (ὨΠγγϑοεῖ., ἴπαὶ {πὸ Ενδηρε δὲ δαγ (ἢϊ8, ἠοῖ {παὶ ασὰ 
ἀοεδ ᾿Ἰωάἀθοὰ ποτ ἴΠπ6 μοΐτ5 οὗ {Πεὶγ Ὠεβα, θυ ἴω ΟΥΟΓ ἴο εἰρη γ 
εἶνε ἐχδοῖ πον]εάρο δηὰ οχίεηβίνθ μτγονίάθησε 6) ΗΘ ἐχοϑιοΐθεθ 
ονοῦ (με. 80 ἃ Βαδἰηϊοαὶ γεν, οἰϊεὰ Ὀγ ΕΓΖ. : “δοάεϊ θευΝ 
᾿ Β. εἰ ηυἰετίς ἃ οοτηίθυδ Ὀουτῃ ὈπϊοΟΥηλι), υδαις δὰ οὐὰ ρμεάϊςι- 
ογυῶ. ω 
32. ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ, ἘτὶίΖ. ἀδηΐοθ ἱμαΐ ἴμε ἐν 15 του υπάδηϊ, 



βρ40 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΤῸ 

δηά {παῖ ἴΠοΓε 16 8 Ἡδυγαΐϑη). Ἧδς {πη Κ8 (Π6 ρὮΓΒΒβα 18 βὲΠῊ}Ϊ ααιιῖ- 
ναϊεηῖ ἴο ἰεβιϊπηοηΐυ πὶ θάεσε ἰη αἰΐψυο, ἱ. 6. αἰϊσ)ὰ8 περοῖῖο. Οἱ 
ἴΠ6 εοπποχίοη οὗ νον. 884 ἃ 838,, δες ΕἼ (Ζ. 

84. μὴ νομίσητε, ᾶς. ἘΕὙΪ2. ΓΕΙΊΆΤΚΒ Οἡ [86 θρὶ  οσοτητηθπηϊοδῖοα 
ἴο (Πἷδ δηὰ {πα ζοἸ] οννίηρ; ϑδεηΐθηοθβ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἀδυπάείοη. Αηὰ ου ἴπα 
δεηδ6 ὯδΘ Οὔδεγνοβ, ἰπδῖ ΟἿΓΡ [ογὰ βαϊὰ [ἢ 8, ποῖ {παῖ ἢε ἀεειγποαΐν 
ἐϊδιυτυεα ροδσα δηὰ οοποογὰ, δυϊ βῃηονϊηρ; {1|8ῖ ἔγοπη [8 ἀοοϊτης 
νου ἃ ΠΟΟΟβδα ΓΙ αιγὶϑα ὑγεαῖ ἀἰβοογὰ δῃηοηρ; θη. ΕῸΪ ἴῃ 4}1} ἰδῃ- 
Βυαροβ, γῦ8 88} ἃ [Ππρ' 18 ἀ0ης οἰπὶ σοπδὶ 0, εἰἴῃογ ἴο δῇῆοιν 118 πδ- 
οοεεῖίψ (48 ᾿6Γ6), ΟΥ̓ ἴοὺ βρη γ (μδῖ βοῃηει ΠΙΏΡ; ἈΒΡΡΘΠΒ ἐέπιεσε. 80 
αἷοο ΡΙ]ίη., Ερίδῖ. 8, 438, 8., Ὀἰι(ογὶν Σργοδοῃίηρ ἰοτίαμα, 5ΆΥ8 - 
“« βοροαϊϊ Ἰδογί 8 τηοἶθ, αυοά δΌβεθη8, εἴ τ ροηαθηι 8 ΤΩᾺ}} 656] 18, 
Ῥδγἴοῦ ἑορτυη, ῬΔΥΙΟΣ ἀδοθδϑἶββα, σορηονὶ, Ὧ6 ρταν βϑίῃηο ἀοϊογὲ 
{ἸππΟΓα ΘΟ ϑι 65 ΓΘ. 80 4]50 Αηϊοϑ 2, 7. 

Οπ μάχαιρα ἴῃ ἴδε δ6η86 ἀἰεϑεπίϊοπ, δε6 ἴῃ ποΐδ οἢ Αοίβ 18, 9, 
35, 36. Τα δεηςτθηΐ ἴῃ [686 νοι 565 8 ἑογῃηθαὰ οἡ Μὶοἢ. 7, 6. 
87. ὑπὲρ ἐμὲ, ““ τογὰ [ΠΔὴ τγ6. ΕἾὙ(Ζ, σοϊαράγεβ Ρ8. 95, 8. αῃὰ 

Τλιοίδῃ Μαογοῦ. ο. ὅδ. οἷς γε φασι διὰ τὴν τοιαύτην δίαιταν καὶ τὰς 
ἄλλας αἰσθήσεις ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐῤῥωμένας εἶναι. 

38. οὗ λαμβάνει τὸν στανρὸν αὐτοῦ. ΒΥ ἢὲξ ογ088 Β τηεαηῖ, {Π6 
ΟΓΟ85 ἰαϊὰ ἀροὴ ᾿ἰπλ ἴο Ὀ6 ὈΟΓΩ6. ΤῸ ἐακε Ὡ}ρ α ογοδὲ βρη ῆςθ8 ἴο 
διιδπιϊῖ ἴο τῃ 6 σΔΙ Δ Π}11169 νυ οἷν σοτ6 ὕροῸη Οἤ6. 866 ΕἸδοΐ. ἀα Υἱῖ. 
ἴκχ. 3724. Νὸο οποε, ἰΐ ἰ8 τηδϑδηΐ, οσϑὴ ὃδ ἃ ἔγι 6 αἰβοΐρ᾽θ, ἅ}]6ε85 Ὠ6 
ἔθ ]ο σον δη ἃ Ζϑϑ Οὐ ϑὶγ ΓΟ] ονν ἢ 18 τηδϑίογ. 

49. 866 ἴπ6 ηοῖα ου [λικὰ 17, 82. 
41]. εἰς ὄνομα προφητοῦ, 1. 6. Ὀδοδυβα6 ἢδ ὈΘΑΓΒ (ἢ6 ὨδΠη6 οὗ ἃ ρτὸ- 

Ρἢεῖ. 80 ἴῃ6 Ηδῦ. θῶ", απὰ Ρίγκε Αν. ς. 6. φυὶ ὀρεγβτι πανδί Ἱερὶ 
ἴῃ 6}08 ποιηθη ἱητυϊζαδ, ἱ. 6. Ὀδοδιιδα 1 18 οδ] θα (ῃ6 1,Αἵν. 

42. Βγ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων σΒΏ ΟΠΪΥ Ὀ6 τηρδῃΐ α ἀἰδεὶρί6. ἘΕῸΓ 
ἢιπὶ ἡ οτ ἢ ΠΕΓΟ 0818 ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 6805 ἱχηγηεαϊδίε! 
ὨΔΠη68 μαθητὴν. ΓΘ ΨΠΟΪ6 νΕΥΒ6 ΠΊΔΥ Ὀδ Γεμαεγοά : “ εἱ αυὶ- 
οὐηαὰδ πὶ Πούυτα ραγνυ]ογαπι (Ϊ. 6, νοβίγτη, 4005 αἱρίῖο ἰδ 40)} 
γε] ἐγ ρ δ 51 {1 χοβιϊχοσῖί, αἰδοῖ ΡΟ σενθσ 8 ὨΟΏΘΏ, ὩΟΏ δητίεξ, 
ηιοα ὈεηΕΗοΐο δ00 τ} ΥἾ8 δαἴ ΡΓΟΘΙ τη." 

ΓΗ͂ΑΡ, ΧΙ. 

ΨἜΕΚΒΕ 1. μετέβη ἐκεῖθεν, ἱ. 6. (85 ἘΤΙ(2. (ῃ1η1κ8) σαρεγπαιπι. ὅ5ὲες 
10,1. Ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν. [11 19 ποῖ ΟἸοαΥΓ τοῖο ἀΥ6 τηεδηϊ ὈΥ 
αὐτῶν. ὝὟιτοί. δηὰ εῖβ. 88 Υ, ἴπη6 σαϊέααηπς. ἘΔ γηλλυ8 Ἔχρίδἰῃϑ - 
ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν μαθητῶν ἐξ ὧν ὥρμημο. Το ὕὈοῖ {μ656 ἰῃῖεγ- 
Ῥτγείϊδί:ουϑβ8 ΕΥΤ[Ζ. σβεβ νι 6}} ἰουῃάεα οὐ]εοῖίοηΒ. ἈΑηὰ δ εἐχμἰαΐῃϑβ, 
““ οἰνἰϊαἴεθ, ἰὴ 4.88 'ρβ0 δυσίοσγαε ρὑγοχίῃνὸ δοβιυϊυγὶ Μεβϑοὶς σορηὶ 
1η1{1 μεσ ββεηΐ, υἱ 576808 δεουηάι5 ἀοοῖον 1118 δα 886 μοῦ θεαΐυγ." 

ᾧ. ΤΠ δθηβε οὗ [ἴθ νϑῦβὲ ἰβ: ““ θη Φοδη μα πεαγή, ἰῇ ργίβϑοῃ, 
οὗ ("6 ἀεοθάθ οὗ ἴπὸ Μεβδίδβ (1. 6. ϑυ ς ἢ δἃ8 [ῃ6 76 ν8 ΘΟΙΠΠΊΟΗΪ β0ρ-- 
ροθεὰ ννου]ὰ ὃὉ8 ἀοὴθ Ὀγ ἴϊε Μοβϑίδῃ, 88 τηϊγδουϊουβ μοδιηρδ, δια. 
8566 ϑοβοείίβεη ΟἿ νεσ, ὅ.}, ἢ6 δϑηῖ ἴὸ εηφυῖΐγσε μοί μοσ {Πα ἀοεῦ οὗ 
ἴπεδα νοῦ ἴῃ Μεβϑιδῇ." (ΕἾ 12.) Ἐὸγ τ ]8 Ιηἰογρτγοίαιίοη ΕτὶϊΖ. 
6618 ἴο ἕδνα Ὀδ6η ἰηαουίοά ἰο Ὦγ, ΟΔΏρΌὈΕἸ!. 
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Πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὑτοῦ, Εἶπεν αὐτῷ. ΤὨΪ8 ἷ8Β ἃ σοη- 
ἰσδοίεὰ τηοὰδ οὗἉ ὀχργεβϑϑίοῃ ἔογς πέμψας τοὺς μαθητὰς αὑτοῦ, διὰ τῶν 
μαθητῶν αὑτοῦ εἶπεν. 80 Αροο. 1,1. (Επ(2.) 

4. ἀπαγγείλατε Ιωάννῃ, ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε, ““ ἴ6}} Φοδη »ῆδί 
οἷ ἤρᾶγ 8 ἀοπε, δῃὰ ννὴῆδῖί γοιι 566. Καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίξονται. 
1112. δοηιιίθβοθϑ ἴῃ ἴῃ ἰηϊεγργείαϊοη, “ 1Π6 ροοῦ ἢν ἱτηραγίοα 

ἴο ἴβδῖὰ τἢ6 Ἰογμ! ἀοοϊτίης οὗ [ῃ6 ἔουμάϊηρ; οὗὨ {Πππ Μεβϑίδιν' 5 Κίηρ;- 
ἀοπλ." Αμπα ἴα ἀρ(Υ σοπρασγοβ εὐαγγελίϑεσθαι τινι ἰϊἢ ἴῃ 6 πεπί- 
στευμαι τι ΟἹ (οτ. 9, 17. ὅεε Μαί(ῃ. ατ. αγ. Ρ. 881. Βυΐϊ δ6 
1Π]1η Κ8 1Π6 τη οῖρ!α πλοῦα ρθησγαὶ (Πδῃ 18 ΘΟ ΠΠΟΗΪΥ δυρροβαὰ. ΤῊυ8 
αἵ Ροϊγεη. ὦ, 14, }. ἢ6 ἀείοηαδ ἴῃ6 σοιποη σγεϑδαϊηρ; οἱ [Εφυροι, μη- 
νυθέντες ἐπιβουλεύειν Κιναδῶνα, ννῆογε Κόρη δηὰ ϑοποοῦ, σοη)θοϊυΓα. 
μηνύθεντος. δ αἶδο ἠεοἔειδ [Π6 τοδαΐηρ ἀλλ᾽ ἄνδρα τόνδε τηλικόνδ᾽ 
ἐπεστάλην ἴῃ 50νῇ. (Εὰ. ο. 739. ἔγοπι υοίδη ἀ6 Μογο. (οηά, ο, 87. 
καὶ ὡς ἐπιτραπεὶς τὸ κάλλιον ἐπελέξατο. 

6. καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοὶ. ἘΓΙϊΖ. 
ΘΑϑΙ ΡΒ ἴο ἴ11686 "νογὰ5 ἴΠ6 0] Οννηρ᾽ 86 η86 : ““ Τοηυ(ἰαἴα τηϑρίδίγο, 
Μοβοΐθ ἃ ττϑ ἔδοϊηοσγα εἀΐ θεηϊρῃηυμσηια οχρευῖγὶ, φαΐ ηυ}}ὰ τα οἴεη- 
8.08 Μεβδίδῃλ 1Ὡ6 ε886 δὶ ρεγβυδβεγίϊ ; ἜἸρὸ ἰρβθα )υαΐοεῖ.᾿ ΤῇΘ 
ἰεδσηθὰ ὈΟομηηδηΐϊδίοσς ἤθη ἀΐβοιι5865 {πὰ οοηϊγονεγίοα αιιαϑίΐοη 
(ἰτοδϊθα οἡ ΟΥ̓ τε δἷ νϑσ, 38.) ν ῃεῖδον Φόοῃη β6ηΐ {Π18 τπηϑβϑδρα οὗ εἢ- 
4ΌΪΥ [ῸΓ [18 Οὐ 5816, ΟΥ̓ ον (δὶ οΥ̓ Ὠἰ8 ἀϊἰβοῖ ρ656. Ηδ ἱῃο] 68 ἴο 
86 3,οτγηιεῦ ορὶπίοῃ ; Ὀυϊ ..6 ἀο68 ποῖ, 1 (ΠΏ, 866 ἢ 58. νᾶ τὨγουρἢ 
{18 ρεγρὶ οχίηρ φυδϑίϊοῃ. 

7. ἤρξατο ὁ ̓ Ιησοῦς λέγειν. ἘΓΙ(2. ΟὈ]εδοίΒ ἴο ἰακὶπρ; (48 18 τιϑ08}} 
ἄοηθ) ἤρξατο λέγειν ἔοΣ ἔλεγε. 8ι. Μαίϊμενν (Π6 (Π10Κ8) πιοδῇδ᾽ 
(δαῖ 116 908 ΤΘΒΒΘΠΡΟΥΒ ΕΓΟ ἀδραγίϊηρ;, θϑι18 Ὀερῃ ἴ0 5ΔΥ, 
ἃς.; ΨΒΙΟῺ ἐπηροτί8 (παὶ Ὠ6 Βροκα ηοΐ οἵ Φοῆῃ νυ] ἴἢ6 ἀΐδοῖρ]68 
ὍΘΙ ργοβοηῖ. ΤΠ 8 ογἰτἰοίϑεῃ ([ ννου ἃ οὔδβεγνε) 18 σοηῆσγιηθα Όγ [ἢ 6 
8ΌΓΠΟΓΙΥ οὗἩ (6 δηϊθηῖ (οπηδηίϊαίογθ. ΕἼ 1Ζ. ροϊηἴθ : τέ ἐξήλθετε 
εἰς τὴν ἔρημον ; θεάσασθαι, ἅτ. (88 νεΓ, 8 ἃ 9.)) Απὰά (ἢ ΐ8, θεσαυβ6 
θεάσασθαι Μου]ὰ βοιιπὰ οβδηϑῖνα [ἢ τεΐεγγεά ἴὸ τί, Ἦδ γϑῃάθῖθϑ: 
“«Ὑγ 1} ννπαὶ Ἰηΐίδηί νεηῖ γε ουἱ ἰηΐο (ἢ6 ]]ΔΘΓΏ 688 ἡ ἴο 866 ἃ Γεθ 
ΘἤΔΚΘη ὈΥ ἴῃ6 νη. [ ΟΔῺ πιογα Το γ ἄρτεθ ἢ Ὠΐτῃ, (ἢαῖ 
θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμον σαλεύομενον (85 Οἴοΐ. δηὰ είϑ8. 
880.) 8 ἴ(ο ὃ6 ἴΔίϑη ἐπ δεῆϑι μτορτίο; η. ἀ. ““ Ὠϊὰ γα βὸ ἴο [δαϑβί γοὺγ 
δγε5 νυ τἢ ἃ δρεοίδοϊα ἴῃαϊ γ6 τιϊρϊ 866 ΔΩΥ͂ ἀΑΥ 1 ἴἢ6 ἀεδογῖ ὩΘΆΓ 
ἀηΠ6 Φογάδῃ, ὅεε 1 Μδος, 9, 45. Φοβερῇ. Αηϊ, 183,18. ΕἸΏΔΙΪΥ, 
ΕΥ112. ἀείαὶ δ ἴἢ6 86 η56 οὗ νοῦ. 7--9. [ἢ1|8: ““ποαὰδ ἱρβὶιι8 ἀσβοσγιὶ 
Ὠδῖυγα νοὸ8 ρε]]οχὶς, πθαὰθ βμ]εηἀ!αϊ Ποπληΐἷ8, 4υ] Ὁ ηαπαυϑ ἀ6- 
βδαῖ, ἀοβιἀεγιιτα οορὶῖ; 566 Φωπδηηθῖη, ὑγορπῃοίδπι, αἱ ἴυΓ νογβὰ- 
Ὀαϊον 1) ἀεβεσῖο, νι άθγα νοϊεθαῖϊθ.᾽ Τὸ ἴῃ Ἔχροβιιο οὗ ἴἢ6 δη- 
τἰεπί8 δὰ ἸΏΔηΥ πποάογη8, ΜΝ Π0 ϑυρροβα ἴῃμαϊ ὕγ κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου 
σαλενόμενον Ἦδ ΓΕρτοβοηῖθ ἴΠ6 ἐευξέψ ἀηα ἱποοπφέαπου οὗ Φο!)η, ΕΓΖ. 
ΟὈ]οοῖβ, {Π8ῖ ““ τπῃουβὴ {Ππ6 τῃοὉ οἴϊεη ἤοςϊκ τοροῖμον ἴο δάτηϊγε ἃ 
διβῇοοη, γεῖ [ΠΟΥ ἤσνογ ἀο ἰο ὈοΠοΪά 8 τυαυογὶπᾷ ὈοΥβο0η.᾽" 

8. ἀλλὰ τί ἐξήλθετε, διο. Ετ(Ζ., ννῖῖἢ τοαβοη, οὐ͵εοίθ ἰο Κυϊ- 
ὯΟΘ᾽᾽8 4356 ΓΙ] ἴπαΐ ἀλλὰ [158 ἔογΓ ἧ., ΑΠα [6 ΤριηαγΚβ: “ Εδὲ ἢ. ], 
Ροβὶ ἰμίεγγοιραίίοηθβ, υἱ ποράαγοηΐυγ, ργουροϑβὶία5. Οὐ) οἰθηςἷ8 αὐ (εξ, 
Ηεϊηαοτῆ, δὰ ΡΙαί. Ργοίαρ. 71. ἀλλὰ δὴ βελτιόνα ἡμῶν αἱρήσεσθε) ; 
δῖ, δὶ 110 ἀἰδϑογίιμ Δ 11996 ηθρ 819, α1ο ΟΟΠ 5111 1}πὸ γο8 οοη Ὁ 18{18.᾽" 



6Φ2 ΑΡ̓ῬΕΝΌΙΧ ΤῸ 

Ι οδπποί, μιονγουεσ, ἰπΐηἰς (δῖ ἰξ Π85 ἐπα οὐ δοέξξυδ ἔοσοθ, [{ 866 19 
ο ὃθ6 τηεγοὶγ οοπέϊπμαξέυο, ἈΠ δεγνεβ ἴο [πὸ Τορο ΠΠΊΟῚ οὗἨ ἃ Τοττηον 
ἱπιογτοραϊίοη; 4ᾳ. ἀ. ““Ὀυϊ πον (ἀρβίη) ννῆλὶ πο ψψεηΐ γα ουὖἵ ἴο 
866. Οὐοπβι Η. ΤΟΟϊΟ᾿ Β Επ. πτερ. νοὶ. 1. ὁὰ Ὁ νοοσα δπί. 

Οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες. ἘΤῚ(2Ζ. ἤσγε (αἴεγ Ἡδσιηδη οἡ ϑορᾷ. 
Ἐεΐοοει, 715.) ἰὰγ8 ἀοννὴ [᾿ῖ9 ἀϊδιϊ ποῖοι Ὀδίινοει φέρειν Δηα φορεῖν, 
(δῖ τῃ6 ἔογπιοῦ 18 ἑποορέϊυο, Δα Β᾽ ΠΡ δ: ρη 68 ἕεττε; ἴΠ6 Ἰδιἴοῦ 18 
εοπεϊημαξῖυο, αηα ἀδηοίοβ βόνγό δοίεσα. πὰ {{π|8 βαϊ δἔδοι ΟΥΥ ϑἤοννβ 
ἤοιυ φορεῖν ΠΟμγ68 ἴ0 8] ΕΥ̓ ἐο τὐδαγ, ΜὨΪΟἢ ἦδ (6 δ6ῆ856 ἤογο, δηά 
τπογοΐογε ἴῃς ςοίσπέ τ ΔΥ νΈΥῪ γγ6}} Ὀ6 ραβ8θα ΌΥ͂. 

10. Το τεαϑοὺ ὙὮΥ ΖΟ ΠΏ τγα 8 ΒΌ ρου οΥ ἴο (ἢ6 Ῥγορὶ νεῖ 15 (ἢϊ5, (παῖ 
6 ττδϑ ἴῃς οεἰεὈταϊοα ργθοῦτβοσ οὗ ἴΠ6 Μεϑϑίδίι ργοταϊϑεὰ Ὁγ Μαδϊδοιὶ 
8. Τα ψογάβ γα ἵδη ἔοπὶ ἴμς Ηδόγου, ποῖ ἴπε ϑερῖ. Απάὰ 
τουρῆ ἰπ (ἢ Ῥγορδεῖ ἴ[Π6 Μοβϑίδῃ Ὠἰπηβο ἢ βρεᾶκβ οὗ βεῃᾶΐηρ ἢ 8 
ΓΩΘΒΘΘΏΡΕΥ, ε808 86: ΕγῪ ὈΘΩ49 ἴη6 56ῆϑ6ε ἴο (ἢϊ8, [δαὶ δ6- 
ἀγοβϑβοβ ἴπ6 Μεοββίαῃ οἡ ἴθ βθῃαϊηρ; ἔογυναγὰ ἃ ργεουγβοσ, (Ἐγ2.) 

11. ΕτγῖιΖ. οὐ͵θεῖδ ἰο 1η6 ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ὀοΐηρ (ΔΚδὴ ἴον 
ὑπὸ γυναικῶν. Απά Πα οὔδεγνοϑ, {πὶ γεννητοῖς ΟΑΥΤΙοδ ἩΪ ἢ ἴἴ ἃ 
Βεηϊ εἶνε, θεΐπρ᾽ ΟΥ̓́Γ ΝΕ 5826 8686 88 ἰΐῤοτὲ (80 (6 Ἡφῦγ. πμτ τ» 
ἴῃ Φοῦ 95, 4., ἴπε Οσϑοὶς τὴν τεκοῦσάν τινος, Πα ἰῃῆ6 [,5ἰΐη παέμπι 
αἰϊοιήμν); ὨοΙ ἢ ΘΓ ἰδ. γεν». γυν. ἴο 06 υπάογοιοοὰ οὗἩ (6 Ῥγορδεῖβ 
ὙΥἾὮΟ ᾿ἰνοὰ Ὀεέοτα Ζ9πη. ΕἾ Ζ., ππόσγεοναγ, ΟὈ͵θοῖθ ἴὸ ὁ μικρότερος 
Ὀεΐηρ' Δ ἢ ῸΓ ὁ ἐλάχιστος ; ἃ8 4͵50 ἴ0 μικρ. ἐν τῇ βασ., τ. ο. ὈεΐΠρ; 
(ἀΚοὴ ἔον ἐξασλοῦς οὗ (ἢ πειὺ τοἰϊρὶοα. Ιηάοοά ἢ οΠ]εοῖϑ ἴο {πὸ ἴννο 
Ὀεΐηρ υπϊίοὰ, δ ποίίςεϑ8, νυ ἀρργοθαίίοῃ, ἴῃ 6 γαυηασκ οὗἩ ΟἾγγϑ., 
ὙΠεορἢγὶ. δηὰ Ευίπγη., (ἢαὶ ἴῃς ύταὰβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τ. ουρ. 
μείϑων α- ε. 16 ἴο δε )οἰηδά, δηά ἴπθ μικρ. ἰο Ὀ6 ἰάκοη οὗ «δέδιε, 
ὙὙ0Ο 90 6816 ἢ 156], ἰη (ἢδξ ΠΔΏΠΘΥ Υ ὑγνῃι ἢ τῦὸ ϑρεαῖς οὗ ουγβεῖνεβ 
αδ οὗ δηοίῃεσ. ὅεε δ 8,3. Ης ἴθδθη ἴαγ8 ἀόννῃ ἴῃ [ΟἸ οννΏρ; 88 
{πὸ Β686 : ““νογὶβϑοϊπηὰ νυοῦἱβ δῆγηο, Ὡθὴ οχ λ[θδο ἱητδν τι} ΘΓ: 
ἢ] 105 τηδ᾽ογεῖη Φο δηηθ Ὀαριϊἰϑία νἱσγιτη ; 4υἱ δὉ δοὸ (πη 0) νἱποῖϊν 
(ερο), ἴῃ Μεβϑίαβ τερηο (--ὠἼποπαϊίο Μεβϑίθ ἱπη ροσίο) οὑπὶ νἱηοῖὶςξ 
(--- ςεεία νἱηςεῖ; οἴ, δὰ ν. 8.) (ᾳαΐρρε Μεβ9128)." 

12. ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάθϑεται. Βιάϑειν δηά βιάδεσθαι 
ῬΓΟΡΕΥΙ͂Υ δ Ώ ΠΥ ἐο 26 ἕοτοθ; οΓ ὐαὲ Κιπά, ταυϑῖ ἀδρθηὰ ὑρμοη πα 
Ἑοοῃΐεχί. ΑἾἶΕΟΣ ἃ Ἰοηρ δηὰ εγϊηυΐε αἰδβουδβοίοη οὗ [6 νασίουβ δίρῃΐ- 
Βοδιίοηβ οὗ {πὸ ψοτά, δηὰ 16 βοηῆβοθ νοὶ ἤδνα ὈΘΘη δδουϊδοα ἴο 
(Πἷ6 οολίτγονεγίε ρϑββαρε, ΕΤ[Ζ. [ἰδγ56 ἀόνγῃ ἴΠπ6 ΓΟ] ον ηρ 845 (ἢ6 
ἴγι!δ ἸηοΓργοίδιίοη : “ἃ Φοϊδπη 9 ἱμάς εἰαία τ541π6 δὰ ἢος ἴσχηρυς 
Ρτοχίηὸ δοίυϊισί γερηὶ ΝΜ εϑϑ᾽δῃὶ πυηί8 εἴ ργοραρϑίογ ζηδρὴϑ σοἢ- 
ἰδη(ίοηο οἵ οχοὶρίΓ.᾽ 

14. εἰ θέλετε δέξασθαι, ““ 51 νυ} 18 ῬΓΟΙ 8 δυτγίθυ5 δυάΐτε." Τὸ 
16 Θχδιρ]68 οὗ Ῥ͵εἴβ. τῆλ 6 δά ἀδὰ δορὶ. ΕἸ. 658. ἐδέξαμην τὸ 
ῥηθὲν. Ἑατίρ. Ηρ». 692. Οτ. 235. 

16. ὁ ἔχων---ἀκονέτωϊ ΑὨὮ Θχοϊδηγαίοη τεαιεδβίϊηρ δίἰεηί(ίοη ἰο 
Βοι)θι ηρ οὗ τπηοπηθηΐ.. 

16. ὁμοία ἐστι, δια. ἘΕΥΪΓ2. ΓΕΠΘΓΒ: “Ἐπὶ Ὦδοο παίϊο ραεγῖ8 ἴῃ 
ἴοτῖβΒ βοάθηςθυ8 δογυτηαυθ δηχὶοἶθ 811η1}}8, 41 ἢος τηοᾶο 4}}υ- 
χυυπίυτ." ' 

18. μήτε ἐσθίων μητε πίνων. ἘΤΙίΖ. οὈ͵ΐδοίΒ ἰο Κυϊηοεῖ 8 Ἰηϊοῖ- 
Ργοίδίίοη, “Ἅποη νἱοία οομητηθππὶ υἱοὈδίυγ ;" δηὰ σὶρ γ τοσοδγκϑ8 
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(ἥἄουι Β625) ἱπᾶὶ (Π]18 19 δῃ ὨΥρΟΓΌΟΪΘ, Ὁ ὙΠΟ 18 βρη βοὰ (ἢ 6 
ΤΩ ΘΆΡΤΕ δπὰ δἰθηάον ἴαγα τσ Φοἢη Δ]]οννθὰ Ὠϊπηθοῖζ, Δαιμόνιον 
ἔχει, ἷ. 6.» 88 ἃ ατεεκ του] ἢδνε δαί, κακοδαιμονᾷ. 

19. ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τεκνῶν αὐτῆς. ΑἸΕΓ ἃ Ἰοηρ; 
δηα 8016 ἀϊδοιβδβίοῃ οὗ (Π6 δβθβε οὗ ἴΠε86 νογάβ, ΕΖ. ἤηδ!γ δο- 
αυΐεδοοβ ἰῇ (ῃ6 ἰηϊεγργείδίίοη οὗ Ψε6ηβῖιι8, ψῆο (ἢ (Δ Κ68 (ἢ6 
ὙΟΓὰ8: ““ Εἴ βαρίεηια σϑυβα (8661}. 4.88 ΘΟὨ ΓΑΙ 8 ΦΟ ΔΗ ηἶθ οἵ 9688 
ἰηδ( {18 ΘΟΓΩΙ ΤΣ) υ9ῖ4 ργΓοηαηιδῖα οϑῖ, οἱ ἢυΐς ταὶ ὁσσδβίοῃδια 
ρΡγευυοτγίητῖ,᾽" 1. 6. υἱ ὨδΌΪἃ Πυ}08 σΑ] αΓ]ἷ286 ταϊΐοηα βαρίθης ἔδυ- 
ἴογοδ οἵ αἰϊοίρυϊοβ (νίγυτὶΒ βίαΐο ρμίδηθ ἀθαϊῖοθ) ἰηίιιεασα. Οὐ ἱἰΐ 
ΤΑΔΥ (ες δα 8) 06 σερασγάθὰ 85 ἃ δεπέεπεϊα βεπεγαϊδδ, δηὰ ἴ᾿.8 6χ- 
Ρτεβδαὰ : “εἴ βοϊεῖ ὑγοῦθασὶ δβαρἰεηιΐβ δὶς, υἴ ἢι}08 τεὶ ὁρρογιηϊία- 
ἴοτ ϑυρρεσι(εηΐ 6}0.8 ΔΙ τ 10].᾿" 

46. ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε. ΑΥΌΪ ΤΟΥ, 6686 ἢυησ ὑδαπὶ πΐης 
τηλχίτηὸ ἀοτγνδηάυχη, αυοα ΒΟΙΡΙΟΣ δηίερταββδση αὐ δεδί Ὁ ΘΠ), 4189 
τεβροηϑυχα Ὠυὐυϑτηοάϊ εχὶραῖ, δηΐπιο αυϊάδιλ βηχογὶς δὺο βοὰ Ὀσο. 
υἱϊδίοβ οδιιβα οτηϊδεσί:. Οὔΐρρε βθηβυβ {118 ν6] 6 γεβροῦβο οἱυσοοῖ. 
Νβιὼ πὸ Ηδῦγεοβ αὐϊάδι) δΔἀἀΠοογ, υἵ ογοάδη, δάθο ἱπογίοβ ἔμ 1886, 
υἱ οἷηα υἱὰ ταϊοηθ οἵ σοηβι]ο ἐΐα Ἰοαυογοηίυγσ. (Ετγὶ(2.) 
Ὅτι ἀπέκρυψα:---νηπίοις.. ἘΣΊ[Ζ. δΔἀορίΒ ἴπ6 [0] ον ηρ; ἰηίεγρτο- 

ἰδίΐου οὗ (Ὦγσγ8. :- οὐτοί νυν διὰ τοῦτο (τὸ ἀποκρυφῆναι ἀπὸ σοφῶν) 
χαίρει, ἀλλ᾽ ὅτι, ἃ σοφοῖ οὐκ ἔγνωσαν, ἔγνωσαν οὗτοι. Απὰ ΟὮγγΘ, 
οἰίϊεθ ἤομῃμ. 6, 17. χάρις τῷ θεῷ, ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, 
ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς. Αἴ ὅτι 
ἀπέκρυψας ταῦτα, διο. Ετὶ[2. τσ ΠΥ το]εοῖθ Κυϊηοο 8 νεγβίοῃ, φμαη- 
ημαπι---ἰαπιοπ, Αηα ἢδ ΓΘΏΔΕΓΒ: “ ᾳυοὰ ἀξογονίϑι! ἢφο δυθάθσογθ 
δαρίθητθυϑ, υἱ ἃ Ργυ θη θι8 γΓοοθάογθηϊ 8. σολονογθηΐυσ, οἴ σομλ- 
τοῦτα νο]υ ΐϊδῖι Ὠοπιὶηἰθυ5 ἱηρεοηΐο ἂς ἀοοίτγηδ ρϑγιι βογθη- 
θυ." 

46. ναὶ ὁ πατὴρ---σον. ἘΓΙ[2Ζ, οομημηεηάθ Ῥαϊαϊγεὶ ΦῸΣ δι] γἱηρ; 
ἤροιῃ {πῸ ρῥγεοοάϊηρ, νδσβα ἐξομολογοῦμαι σοι Ὀεΐοτε ὅτι Δηάὰ 50 
ἘλυΓΠγγΐι8, Απὰ ἰὰ γΘηοΓ8: ““88η6, Ο ρδῖον, ρτϑίΐδϑ [ἰδ] Ὠαθδο, 
γυοὰ εἷς τῃαχἱτηδ, ἡοη ΑἸΪ6γ, ΕἸ] ρἰδουῖ! 



ΑΝ ἘΝΙΑΗΘΕΌ 
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Οἴν ἴθ οχίγουα μυττ οὗ ρῳ]} 5 Πρ; (αἱ ἃ νεγὺ δῖα γμογϊο οὗ {ππ6 

βθββοῃ) Ῥαγί ]., (6 Ααΐμπος παὰ ποῖ βυβηοίεηϊ {1π|6 αἰϊοννοά ἢΐ ἴο 

φαγεί}γ σὺ τπγουρὰ μἷ8. ψογί, ἴῃ ογάεγ ἴο ἔοστα ἃ οουρίεϊε 1,15ῖ οὗ 

Οοτιθοιίοηθ. Τηΐδ Πα ἢ88, πόνγονεῦ, ποῦν ἀοης, ἀπά ἤοροβ ἴπδΐ ἐπ6 

[οἸ]οννῖπρ; (υὐλίοὶι κοὐ! φαροτδθθ ἐδ βονπιέγ, διὰ θ6 ἴουπα ἴο ἰηοϊαάς 

ἢ ἔτιι918 ΕΥΘΓΥ͂ ΕΓΓΟΥ οὗ [Π6 Ἰοδϑὲ Θοῃβθαιθηςθ) ν0}}} υ8 ποῖ ὑπδοοερῖ- 

αὔ]ο (ο [νὶ8 γεδάβιβ. : 

ῬμεξΡραοε. 

Ῥλακ 18, ᾿ἰπ6 18, αὔίεν ῃἴδος αὐά οὗἉ τεβἰἀεποε---91, 1. 4. βὸγ ἴπ|- 

Ῥτοδοΐηρ γϑαὰ Ορργεϑϑῖνε. 

γοι.]. 

Ῥλοκ 65,1. 29, τεαὰ σβέννυται---Ο7, Ἰὶη6 7,γ. νεΓρη5---68, 1.14, τ. 

τελείου-ς---1, 1. ὦ, τ. εγο---71, βυὺ ἤη. τ. μὲν---7, ἔὉΥ ἄγε στ. ννεγο-- 

74,}. 19, τ. ὡς ἔδοξεν---76,]. 9, τ. ἽΠῸ Ἐ9Π---77, ἴῃ. σ. Μαινίς--- 8, 

). 12. [ον Ὀυϊ τ. δηὰ---ἰὰ. 17, ὺγ εεπιϊμπμεηῖδ τσ. βίοι βολίίοῃβ-- "80, τ. 
τ. ϑεποοα--ἰὰ, τσ. εὐεργετῶν---81], 1]. 8, γ, ἀπλοῦς---82, Ἰ. 9, [ογ 

ψἤοΓα σ᾿ ὙΠ οτη---ἰ, ἢ᾿ τ. χρωμένων---8ὅ, πι. Τ. ἠύχετο---90, Π)- Τ΄ 

Ὀίοη. ΗΔ]---91,}.. 11, τ. ὥστε--οἰὰ. 1. 9, τ. ΤἸΏΟΓΘ ὨΙΌΡΟΙ]γ---99, πὶ. 

γι, ἀἰο---Ἰ ΟΦ, 5. ἢ. στ. 5|6--|083,}. 17, τ. ΔΩ2---τιὰ, 1. 835, σ᾿ Ορρίαῃ--- 

104,1. 11, τ. δδγ! 5--106, 1, 15, 3ὸτ Μ}}} τσ. πιᾶγ---] 07, 5. τὰ. ΚΓ 1}}}3 

γ. 1ῃ61----109, 1. 830, τ. βῃογί οηε---1}1, 1. 6, τ. ἥμισυ---Ἱ}}, 1.11, το 

ἐῤῥίπτουν---1}}, 8. ἢ. [ον Ριδυῖ. τσ. ΡΙυῖ-- τ] 18,]..1, τ. ΠῸ2)27---1 19, 1. 

12, [ον οἵ ν᾿ νυὶτ}- τ] 9, 1. 27, [ον οὐ τ. οἵ---ἰ 28, ἔ. τ. ἀσπάσασθαι--- 
131, τ. τ. 118 νἱονν---18}, ἢ. ἔογ ἴῃ σ᾿. ἷ. 6.--.Φ184, 1. 9, γ᾿ ἐδειλιάσαν 
--ἰά. 1. 8, τ. ἀναμφιβόλοι----ἰά. 1.11, τ. αὐὑτοῦ--- 187, 1]. 7, τ΄ 
ϑυγα8Π1--- 139, τῇ. [0Γ ἴο τ. τιηῖο---ἹἸ 18, .]. 10, τ. ὈΕΔΓ ἴο θ6---] 2], πὶ. 
ον ἴὰα μαββαρο τ. [Π6 τπηΐγδ0]6---] 44,1. 48, τ ἕὺγ τ. Νον--- 145,1. 
18, τ. Ἐ31Ρ--146,]. 6, γ. Ὁ3Ρ---1 49,1. 17, τ΄ νον 49---185, ἢν τ. λόγους 
---159, 1. 10, τ. εθδιιραηι---1 68, τ. νυν} Ὠϊπι, {Π|6γ---17 ὦ, 1. 6, 7οτ τὶ 
τ. ἷ. 6.---178, .}. 80, τ΄. ἴτ 15 5814---18], ἔ, τ. ΟΠοεμὴ ---158,1, 8, ον 
1 τ. 1ι--183, 1]. 95, τ. (παῖ 88 ὑὈδίογο---80 Π61Ὲ---184,}. 1, [οτ 5 τ. 
δῖ6---184, ἢ, γ. πλεονεξίας ---187,.}. 99, ἔοτ ἰῃεγα σ. (ἢ656---157, ἢ, 
τ. ἐργαλεῖα---190, ]. 8, τ. τετράρχης---191,]. 4,) αὔίεν 16, ἱπδετέ ΜῈ 
.)ν6---191,]. 84, τ. ἐνεργεία»---192, 1. 11, τ΄ ι.568---199, 5. ἔ, ροὶπέ 
μυστήριον.----198, 1. 4, τ. Μαρτι8---]193,1. 6, ῸΓ 5866 τ. 80, απ 
ἴον 88, αηά---196, 8. ἢ. τσ. ἀναγκάξειν---197, ἢ. τ, 1.1.---199,]. 2:2, 
ον ρεγβοῃβ γσ 86χ68---02, 1. 83, νυ. δἸωϑ - πο, 1. 17, ὸγ αὐ τ. 
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δηΐ, απὰ (07 ποῖα γ. ποῖ---209, }. 19, 70 δυϊμαηεῖςα!]ν σ. οηρμαίί- 
68}1γ----207, ἔ. [ον χώλονς τ. κύλλου----Φ08, 1. 11, ΚὉΥ ὍΤΟΓα τ. 8γ6--- 
4211,}. 25, [ογ ἴοοξκ σ᾿ [8 Κ6---217,1. 1, αὔίονυ νοι σὐὰ ννᾶ9---- 991, 
1. 26, ἴον ἰῃ σ᾿ ]..6.--29ὅ, 5. ἢ. σ. γοῶ--996,]. 31, τ΄ ἡ γησάμενοι---- 
9227, Ἰ. 38, τ. (ηε ἀδδίῃ, ἀπά σου! ποῖ---258, 1. 8, τ. διάστροφοι--- 
9384, }. 4, αβέεγ δ 1ε8 αὐ Ἀοβεηπι. αηὰ Καίη., δμέ δθὸ τὴν ποίδ οη 
9, 1. 29---ἰα. 8. ἢ. τ. θεραπεύων---2858,]. δ, δὸτ Βιουϊά τ, τηδγ---941, 
]. ὦ, τ᾿ δηὰ δϑυοῖ {Π|8 νγ88 (πουρ ἱ--24],]. 6, τ. ἀνάγκη, απά 18, 17᾽ 
--248,}. 426, τ. Ὡν1---.249,]. 50, ν. μακροθυμεῖν---249, ἔ. τ. Ἠεπιοῖ, 
οὩ [αιοίδη---9851, 1. 4, τ. Ἰἰάδῃγαθα, 8] ὨΘΟ6886---Φῆῳ, ], 95, τ, Ρορυϊαγ 
--58,1. 25, ν᾿ ὁ δ᾽ ---254,}.11, τ΄ δο γ6--256, ]. 18, τ. ΞΕ ΒΪΟΡ. νϑγα, 
-- 257, τὰ. τ. ἐπαίνετοι--- 4259, 1. 27, ΚὉΥ νγᾺ8 Τ΄. νγ6Γ6--- 259, Ι. 34, τ. 
ἰσομοίρονε---274, 1. 29, τ. Ομιβ6: ΟῊ---479, 1]. 7, τ. ρτεαί οῃδβ--- 290, 
]. 8, τ. Τουπὰ ἰὲ Παά---498, ]. δ, τ, 56] 16 γε(---80],]. 3, τ, αὐθαδεία 
---ο5, 1. 4, εαποεὲ ἴη---801, τὰ, τ. τηδοΐδγϑ---809, 1, Φ7, σαποοῖὶ τοῦδ 
--517, ἢ. [ον τρδῦ τ. τοΐρ ῖ---ϑ20, 1. 4, τ, ἐξέστι-τ-824, 1. 9, [ον νυν ἢ 
τ. ὙὯ0---ἰα. 1. 17, τ. τηονϑά-- -897, 1. 9, σ. εχ (6---397,.}. 15, [ον 
ἐποαββδηί]ν σ᾿ ἰῃ ὐταδίεϊγ---8 27,1. 92, ». Βαγηδθα8---ἰα. 1]. 84, τ. ΚὉΓ οὐ 
τ. ἠοῖ---848, 1, 19, τ. τιμᾶτε---351, τ, τ. ΠΒῚΣ, ἀπά 150---ἰὰ, ἢ, τ. 
ἘΞ )}ῚΟ-Ο» 62, 1. 8, γ᾿ 5} ρδίῃ---ἰα. πὰ, τ, βεαυϊβηῦ---856, [Ὁ πρόσακις 
τ, ὁσάκι:---864, ἢ, τι π’ιρηγγύᾳ---86δ, 1. 4, τ. μὴ---867, τ. τ. αὑτῷ 
--8308, Ἰ. 58, γ- Ξροοίμιον--878,1.16, τ. γρ---8375, 1. 8 ἃ 9, τ. νόει--- 
878, ἢ, τ. 216 νν7}}---881, 1. 6, τ. Ζεϊοίο---ἰα, 1, 28, τ. 1 86ε6---ὅ80,1. 9, τ. 
δάσαείυ8---884, 1. 38, τ. ἀἰ οι {γ.----888, τ. {0γ δίοννῃ σ. διιοῖ--- 387, |, 
12, τ. Αἰτηοβί---389,1.98, ΣΤ. τηο(ἱἴαγο---399,], 5, τ. στονίηρ---899,], 2ὅ 
Τ. ἐκφύσει:---404, 1. 10, οαποοὶ 88---404, 81, γ. 1{ 15---404͵ ἔ, γ. μερίδα 
σου---405, Ἰ. 9, γ. 89 Δ16---405, ]. 10, ξογ ννῆοϑβα σ. (Πεἱγ---- 406, ], 938, 
ον ννὰϑ στ. ἰβ8---ἀ06, ἢ, γὸτ νἱγρὶῃβ σ. τηδίάβηβ, απὰ {ογ τηδϊἀθῆβ, νἱγ- 
δίηθ---408,]]. 87, τ΄ Ὠδαι16---400, 1, 24, τ. ἀναιδέστερο:---4}}, 1. 19, 
ἴον ἴὶ τ. ἰδ-:-.414,]. 8, τ. ἐπιμυθίου---416, 1. 8, τ. ἔγχο:---416, 1. 10, 
γ, νου] αβί---416,]. 81, [ὸγ ΔΓ. τ. ΑἹ.---4927,1. 96, ξοΥ δὰ σ. ἢδνε--- 
428, 1. 81, τ, ἐπισκέπτεσθαι---481, 1. 8, τ. ἐπικείσεται---456, ἢ. ον 
(δ 8 γ. 101-461], 5, τ, ΣΌΦΠ.---468, τι. τ. ὥτιον---479, 1. 5, τ. (618.---- 
472,}. 81, γ. οδίεβίογ---474, ]. 4, τ. κατεῤῥήξατο---474,]. 5, τι ταρί 8 
--4174,}], 832, τ. βιαίνων---416, ]. 4, τ. ἐνεδείκνυντο---476, 1, 97, τ. 
ἐμαντεύετο---477, τῇ. τ. ἔλεξας δΔηὰ ὅπω:---477, τὴ. τ. ν]]εἴ---480, 
]. 8, τ. πρωΐαε---480, 1. 81, τ΄. τερυ}]}1ς---483,, τὴ. τ. ἀπήξατο---489, 
]. Φ, ξον ννου]Ἱὰά τ. βιιου]ά----494, 1,1, τ. ἀσνυγγνωστὸ»----497, 1]. 35, τ΄ 
δηϑογοὶ, απ δΔἀάγεεθοά---δ 0, ]. 18, τ. ΑἹ. -- δος, 1. 25, τ. ἰ Ὀρίηρ--- 
508, π). γ. Ηἰ τι ϑ---δ0δ, 1. 15, ζῸγ Δ͵ὰ σ. ἰ6--5806, 1. 17, τ. ἐσταυ- 

θῃ, απὰ εὐπορίαν απά τρέφειν---510, 1. 7, τ. ἜΧΘΔΠΊΡ]6᾽ 8 886---593, 
45, τ. οἰκίαι---824, 1,18, γ, ἰδ ἴο θ6---597, , τ. ΟἸ]αδδι.5---.597, ]. 

96, γ, δεδυθ, ἴῃ ἀγίηρ,, δα ἀγε88---549, 1. 8, [ον ποτὰ γ, νγου]Ἱά, 

νοι, Τ]. 

ῬΑΟΕΚῚ, τῇ. τεαὰ ἀπόδειξις:---2, 1. 10, τ. ΒΥΏΘἢγ518----3., Εἰ, τ. 6 βοίη- 
ἀετε--6, 1. 8, εαποεὶ οἵ---9,}. 19, τ, Μα|ε14---18, 1. 8, γοτ οδίαίη τ. 
Τεϊοδὶ η--27, 1. 7, τσ. ἔχει----48, 1]. 6, ς. [Αἰοὶθ---98, τη. ἦοτ βοοοῃὰ γ. 
βγοῖ---80, 1. 84, τ. Θεοροη---40, ἢ, τ, 1"---46, 1. 9, τ. σχολάϑουσα--- 
47,}. ὅ, [οτ δϑοϊρῃδὰ τ. δϑογὶ θεά--- 7, 1, 27, τ. Βεζα---ὅφ, 1], 97, 7οτ 
ἌΓΡῸΣ σ᾿ ἀβτεε---64,], 21, τ ϑϑεπηθε---68, 1. 28, τ. συγχώρησι----69, 

νοι. τ- ᾧ ς 
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ἔ. τ. δὰ Ασίβϑίορ!ν. Αν.---72, 1. 13, [07 ἀβδϑοηίβ στ. δϑδογίθ---76,}. 81, 
εαποοὶ ἐλο υοτὰς λοθοηη.---τεδίοτ---86, 1. 14, γ, οἵ ἃ σοοῖς--98, τὰ, 
τ. σινδόνων, απὰ Ὦγ Ψοβερῇ.---983, 1. 29, τ. ἀγνοοῦντες---93, 1]. 851, τ. 
χλαινίδα---95, ]. 4, αὔίεντ ἀετίνεα αἀά ἔτοπι---97, 1, 15, τ, αἴζεσ τῃ6 
ἔγυϊϊ---Ἰ 0, ἢ, τ. οὈ]αυ---104, 1], Φῦ, τ. ᾿Απολλώνιον---106, 1]. 18, γ΄. 
διηοηρ νΠοἢ, {Πᾶῖἴ--- 107, ἢ, τ. 88 ἤοῖ ΠΘΟΕΒΒΆΓΥ---109, 1. 7, τ. ἀπε- 
τείχιϑε---109, τὴ. τ. μειϑόν---ἰὰ, τ΄ ΟΥ, ἴο {Ππ6 ἀφο]απηαίίομβ νν ες ὉΥ͂ 
--Ξ1}1, αἱ. ὅον ογιεγεὰ τσ. ογἀαὶηβά---- 1 18, }. ᾧ, στ. Ὧ18 οὐγῃ-- "1 14,1. 7, 
ον ἴἴ στ. (8 γεηυϊδῖα Κηον θά ε---115,}1. 32, ἔον ἰἴ τ. η81.6----} 2 2, Σὰ. 
τ. '(ά--.128, ]. 7, τ. Α).-Ί1 28, 6. ἢ τσ. τη ΚΒ, 18 ῥἰαΐη.----181, 2. Κ. 
τηδά6---189, 1. 4, τ. σοτηρίεῖα ρὮγαβο--- 189, τη, στ. ἐπέστησαν---λ55, 
Ι. 49, ν᾿ ἐν χερσὶ---157,}. 424, τ. (παῖ ἰη {Π6---162,]. 4, [ον ῬΕΓΒΟῺΒ τ. 
ῬΕΟρΡ]6-- “170, 1. ὦ, τ. 9)" 0"᾽Ὰ2--- 1 74, }. 81, γ. ἸῸΝ 1030---182,]. 
18, ον νουἱὰ σ᾿ 8ῃου]α---1 82, }. 44, ν. βρη εὴ 56 οοποραὶϑά--- 
188, 1. 2, τ. δηά {Π1}}κ8---188,]. 8, [ον ννου]ὰ γ. βῃου ά---186, 1. 46, 
ἴον 8ῃοι)ὰ σ, ννου]ά---189, ]. 8, τ. [}02---191,}. 80, τ. 2--192,}.}1, 
τι Πῶ»---199, ἢ τ. 7}»0---200.} 1, τ΄. Π}»Ὁ---4208, 1. 14, τ. ᾳ. 4, 6 
γουἢ---2}7, πι. ὕοτ τηρεῖ στ. πηοτ6---219, 1. αἴἴοεν ατίμον ααὐὰ [Πδῃ [8268 
οουηίτγ---4221, Ἰ. 15, τ. Βροηβ8 αμὰ δροηβ85, σπὰ συνέβη---4530, τὴ. τ΄. 
οοἸοὈταῖοά---289, 1. 14, τ, ἽΡΠ---941,.}. 14,1. γεύεσθαι----948, 1, 8, τ΄, 
Ἐ3»---ἰᾶ. 10, γ. 299)2---ῶφ248,].16,«.  ΄ 
κόπτειν---457, 1. 29, τ. κελενθόκοιοι----2. 
458, 1.5, τσ. διατάσσειν---460, 1. 9, τ. τ 
μενοι---4268, ]. 15, τ. εὑπροσδεκτόν---46' 
]. Ι, μὴ πετρώδη----474, . 44, Δ εἰωδηὰ πολ ἀὐγ λο εχ», Ο) Ξ. 

28, τ. αἰρεθεὶ-----485, 1, 18, τ, τνου]ὰ ποῖ μανε---486, τ). τ. Ἐϑττνῦ--- 
286, 1. 26, τ. ΥἹ Π---4286, 1. 27, τ. [ΝἽ ΠΡ τῶν πῆρῷ Ὠμ1--886, 
ἔ. τ. ιβ΄ 8--290, 1. 29, τ. ΡῪ ὈΠ7 ΜὙἹΠ --- 495, τη. τ. ἀμοιβὴ---3295, 
ἢ. τ, Ὀοηςβὶ ςοἸἸοοἰἸοη---- 298, ἢ. τ. ἘΡΌΠῪ---8300, 1. 4, [ον οἵ σ᾿ 1. 6.- 
300, |. 10, [07 νν88 στ. ψΈ͵6--ϑοθ, ]. 18, γ. ΑΙΩὈτοβ6---8907, !. 82, τ. 
δὰ δεεη---808, 1, 91, τ. Θοσν!!], οἢ---8:10, 1. 14, τ. προεπέμφη, απὰ 
βαδίξον---815, τὰ. τ. πότε---816, }. 1, [ογ ἄουδε τ. οὐδὲ---8.18, 8. ἢ. 
τ. σαἰΔοὮ ΓΣοϑ᾽85---826, 1]. 6, το γ3---829, 1. 17, τ. Ὁ28---᾽Ια, ἔς γ᾿. ἘΣ 2 
- 389,. 95,ν». δυσέρωτε----ϑ.49, }, 80, τ. ἠμιθνής---ἰὰ. 89, τ. ἡμιτυμ- 
πανίστος---848, ἔ, τ. Πδογο ἢ} }]---ϑ889, 8. ἔν εαποοὶ Γ(δίλρθε]}---54, πα. 
τ ῥὑγαγεὰ γ᾿ ργδυε---366, πλ. τ. νομικοὶ---878, ..Δ6, τ. πνοδπττϑ8ι, 
[Ὡ. Τ. 8ϑίι.--ο88, ἢ. γ. ἐργασίαν---393, 10, τ. ἰ6 γοαυϊγοά---597, τῶ. Το 
ἐργάται---402, 1. 14, τ, νοῦν---403, 1. 19, τ. νεΥ γ---407, τ. Τ᾿ 
πη0})---407, 1. 88, τ, αἴϊει' ἰηϊου νθηΐηρ;--- 408, τι. τ. ΠῚ ἽἼ2Π--.414, }. 
8, το αὐ δηά 7»)00--- 414,1. 4, τι ὈΞΡὙΔ ὈρΊγ -τ415, 1. 47, γ. ἀπολά- 
χοντες---416,]. τ. ἡμισυ---ἰά. 1. 28, τ. ἀνεψιοῦ---οἰὰ. 1. 31,τ. ΑἸἢ.- 428, 
Ἰ, 15, τ. εβεχ 83---Ἰὰ. ἢ στ θύσατε---495, 1. 8, τ. Ηδιτηθτ 8---428, ἢ. τ.. 
Ὀαϑκοῖ- πηλίκον, δηὰ Ρο]]υο.---499, 1, ὦ, τ. Αν. 143ώ----443, 5, τῇ. ΤΥ. 
ξύλου---456, πι. τ. γ»ω---45δ9, 1. 17, ἔογ ϑυθῖιῖο τ. 80] 110---ἰά. 1. 19, 
εαποοὶ ἀηά---460, π., [0Υ ἀρίαγε τ, ορῖαγε---469, τη. τ. αἰσχυνθέντες 
-- 4723 τὰ. [ον Ῥ]ιαγίβεα σ. Ῥω) οβη---489, 1. 9, τ. γ1λ-493, 8. ἔ, στ. 
[9))Ὁ---493, ἢ. τ. γνοὺς---511,}, 6, τ. 100-84}, }. 11, ζοτ εὐπιὶ τ. 
αιπ|--τῦῷ4, 1. 20, τ, 2ρ»---ὅ82, ἢ, τ. Ευῃν---538, 5. ἢ, αἴἴετ 5ἰηρυ αν 
ααἀά οσςουτγτγίην---45, 1, 84, τ, τηαάοτι ὙἘπεοϊορίαηθ---559, 1. 9, τ 
ὨΪΠ}ἷθ Το Ρ06Γ18---562,.}]. 15, τ. ξένος---564, 1. 4, ν». ἐξίσταντο---868, 
1, 15, ,ἴὸτ ἐχμίβιϊνο νυ. Ἄχργεδβδῖνο---ὅ71, 1.11, γ. Ἢ,γ-- 578, 1. 8, νοὶπδ 

Ὠλίαγαε. ΤΠαο---878, παν. [0γ τοι τ. τὸ---δ78, 1, 25, τ. κεγχρίον. 
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νοι, 11]. 

Ῥαοκ 12, ον ἀορτγίναιοη τοαὰ ἀεργαναίο---18, ᾿ὴ6 28, τ. συνεΐξ- 
εταϑόμενον---Ἶ19, 1. 99, γ. σκηνοῦν---25,]}. 8, τ. ἐσκήνωσε---81,}. 4, 
τ, ἽΠΌ---38, 8, ἢ, τ. ὕ"ΔΌ--«30, ]. 17, τ᾿ ἴο 1ἴν6---98, 1. 14, τ. ἱταῦυι.6-- 
39, ]. 7, τ. ἩΠ 192 απὰ ΤῊΝ Ἀ15---80,}. 96, τ, Ογγ!]}]}18----40, 1. 19, τ. 
ἴϊ τγγδϑ ποί---41, ἢ τ. πηὶῷ πιϑιῦλ---46, ἢ. τ. ποῖ 88 8---49, 1. 6, 
εαποοὶ ἴΠ6--- 51, τ. [07 Ὠδρα γ᾿ τωιιϑί---δῷ, ]. 7, τ. λεγόμενον---84, 1}, 
31, τ. Πγι1--δ6, ἢ. τ. ΔΡΈΠΟΥ οἴ---89, πὶ. τ. ἀναστρέφω---Θ0, 1. 48, ν᾽. 
111-63, 1. 7. πιστεύει»---68, ἔ. τ. τηΔ] νο]θηοο---64, }. Φ1, γ.. δῃὰ 
(Πογοῖογο--- -64, 1. 26, τ. οὗ αοἀ «αἱοης ἰο---6ὅ, ]. 5, τ. Παιηδβι8---69, 
8. ἢ, τ, δεύτερον---70, 1. 9, τ. 10--ἜἼο, τὰ. τ. Ὠν2---87, πι. τ. ἰηνοῖνε- 
τηθη9---93, τὰ. Τ. αὐγοειδεστάτου---1083,].1, τ. ΟΟΓΡ. απὰ Βγ2.---105, 
8. ἤ. τ. ολ.36---106,]. 8, τ. ΓεΔαγ---107, τη. ἔογ 866 γοδὰ 80 αΪ]80---109, 
Τὴ. ἔον Ἐρϊιοϑίδη σ᾿ ΕρὨγαϊ τ} {10---109, ἢ, ἔὺγ ῬαγΔΡὮγ, σ᾿ Ῥεγὶρ).-- τ 10, 
8. ἔ, [ον ἴογι βεοά σ. τη Ἀ6ἀ---1}11,.}. 21, ν᾿ ἰηβατηθα υνῖτ}}---- 918, τὴ. 
τ. ΟἸγίϑῖ, ἀπά 7μ8ὲ αἤεν τ. οἵ ῬὨδγίβαϊοδὶ, ἱ. 6. οὗ Ῥορίβἢ---- 107, τ. στ. 
5.4} γ6--- 190, 8. ἧ. τ. νγ88 ποῖ βἜΘΠΘΓΑΙΥ δοοομηί(6ά---196, 1, 4, τ. ΔΓ6 80 
οΑἰ]ο---196, 1. 15, τ. 88 'ἴῇ δυο τὨΐϊηρ;---180, 1. 87, τ. δαπιηρ; 
τΠαἰ--οὶᾷ, 1. 89, τ. γεῖ {Πδγ--τ]ϑῳῷ, ἔν γεδὰ γε-- 139, 8, Υ. πόνου----- 
"40, 5. Κ' τ. σοηίργηη.---Ἰ Ι, τ, 681]γ---147, 1. 14, τ. προ- 

), ἢὶ ξον τοοῖμον σ᾿ οἵ ιογ--- 171, ἢ, 
, Τὸ δι ϊηθηΐ δης θηῦ---188, ῸὉΓ τλ6 
3, τὶ {τυ [ἢ---188, 8. ἢ, γ. να (ἢοι- 
Τι Ἅ)1-Ί92, 1. 9, τ. ἔδλι 1688 ἴῃ- 

ὨΔΌΙΓΘα--ο! 95, 1, Σ, 6. 566 ὙὙΠοβθ- ΦΟ], 1. 14, τ. 100-211, τὴ. σ᾿ 
ἼΨΟ --217, 1, 6, εαποεὶ οἵ---οῷ5, 1. 97 τ. Ὑ0π---284, 8. ΤΏ. Υ. αὑτὸν--- 
257, 1, δ, ἔον Ὠΐτη στ, {Πθτη---9837, ἔ, τ. κακοδαιμονᾷ:---4240, ]. 9, τ. 18 
πβϑοὰ Ὀγ---ῷ 40, ἢ. τ. ι.86-Φ46, 5. ἢ, τ. πιάθω---252, 1]. 28, τ. ΠῚ Ἴ2- 
971, ἔ, γ. λυπῆς---280, 1. 90, ν. 9.-.-98], ἢ τ. Κηον---289, 1. 84. ον 

80 ΤΏΔΗΥ Τ΄ ΨΕΓΥ͂ ΤηΔΏγ---285, ]. 14, τ. ὥΔΓ---288, τ. [0γ ἴον τσ. οἵ- 
4294,].9, τ. ἽΠ2---296, ]. 11. τ, ἀϊδρυῖεθ---Ξ904, τ. τ, τγογά8---907, 
Ἰ. 16. το ἘΞ) "83 3 -327, 96, γ, θητῶ---398, 1. 25, γ. Ψ82Π---386, τη. 
τ. ).--34], ἢ, τ᾿ ΠῚ Β2-.-5942,1, 14, τ. ἔββδ6ῃ68---853, τ. ΒΟΔΙΓΟΟΪγ δὰ- 
τη Ἶ8810---8358, 1. 1ὅ. ογ δηὰ σ᾿ δη---ἰἃ. τῇ, νυ. αᾳυδάγαϊδῃ---ἰ ἃ, 1. 8, 
αἴεν τοδάϊηρ αἀὐὰ ΜΕΥ τηοϑὶ υπηννατταηίαῦε---38.5ὅ, τ. τ. ἔγοιῃ ἄνα 
τ6--8368,]. 18. τ. ΠουΓί8ἢ66---3889, η. γ- ρογίΔηι---889, 1. 28, τ. Γ6- 
ἢοῖῖ---39]1, 8. ἔ. τ. Π»γ ---418, 1]. 16, οαποεὶ ΤΙ ΔΉ: .---423,}. 17,7. 
ΑἸςεβῖ.---434, ἢ, στ. ϑιυρε}---442, πὰ. τ. (ῃε ἀεδὰ τηδη-“---457, ἔ. τ. ἰῃ- 
οοῃοϊυϑῖνο---459, Π. Το 1)-468, 1, 28, τ. [11 ------«478,,. 28. τ. 
7εδβιι5 δΔΏϑυγοιβ ποῖ--478,]. 23, ἔον δηὰ στ. ἢον---484, ]. 4. [ον ἀεἰγδοῖϊοά 
φ. βυδίταοιεοά---488, 1. 7, τ. βάλλεο---490, 1. 15, τ. Οδι}}}}.----490, 1. 
18, τ. Ογίζεη---491,]. 1, τ. βάλλω---498, ἔ, [ογ ἔθη τ. ἔφη---δ08, 19, [γ᾽ 
Αϑϑεγίθ. στ, 8{16ρ68---56 328, [Ὡ. τ΄ :3Ὁ»»---589, 1. 86, τ. ἐνθυμούμενος---- 
558, 5, ἢ. τ. ΑἸςεβι.8---562,1. 35, τ. μεμίσηκε --ο568, 1]. 9. 2οὼγ ἴΟΥΙΊΟΣΙΥ 
τ. ἰἸοῃρ; 8ρο---568, 5. ἤ. τ. Ὀγίηρ5 ἰἴ ἴο---8δ64, ]. 31, τ. τειρήσει---576, 1]. 
30, τ. ἀοοοδδιι--- 577, 8. ὕ. [ον παφούσα τ. παθούσαι, απὰ [οΥ᾽ ἀδιήγατα 
τ. ἀδιήγητα---577, 1. 59, τ. πέρα---589, 1. δ. τ. ὉΡΌ---592, 1. 1, γ. π- 
8118---598, 1]. δ. τ. Οἀδβδη γ--- 609, τὰ. γ. 1[5}---618, ]. 19. 207 τεοο- 
ν γί Ωρ; ΓΤ. ΔΟΠΟΣΩΒἰΒῃϊρ;---684, 1, 6. τ. Ὁ 1Ρ---635, 1. 7. ὸγ ἴο, ΠΑΥ͂ γν. 
ὯΔῪ ἰ0-- 645, ῥον 708 τ᾿ ΨΔι}1110---66], ἴ, γ. ϑοπηοί πη68, αΜα [ὉΓ ᾿χα5 
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ν. ι64---663, πϊ. [οΥ ποῖσιν Τ. τοῖσιν---668, 1. 29, ον νον. πες ἢ.--- 
667,}. 16, τ. ὉὈΡΦ---678, 1. 22, τ. γαυ]ιηι---683, 1. 16, 30ν 1867 τ. 6 
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